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مقدمة املحقق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
له  يكن  يولد ومل  يلد ومل  مل  الذي  الصمد،  الفرد  الواحد األحد،  احلمد هلل 

كفًوا أحد، القوي الشديد، الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم. 

أمحده عىل النعامء، وأشكره عىل الشدة والرخاء، مالك امللك يؤيت امللك من 
يشاء، وينزع امللك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده اخلري، وهو 

عىل كل يشء قديٌر.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممٍد عبده املرسل باحلجة والربهان، والنور والفرقان، 
داعًيا إىل احلق وشاهًدا عىل اخللق، وعىل آل حممٍد وسلم تسلياًم كثرًيا.

االبتدائية«  املدارس  ألبناء  العربية  فن  »تقريب  كتاب:  رأيت  ملا  وبعد، 
للشيخ أحمد المرصفي، وجدته كتاًبا ماتًعا يستحق ما يبذل فيه من جهد وتعب، 
فعزمت عىل إخراجه وتقديمه ألهل العربية وعشاقها وحاميل لوائها، واهللَ أسأُل 

أن جيعل هذا الكتاب نافعًا لكل معلم ومتعلم.

وقد ألف الشيخ املرصفي هذا الكتاب لطالب املرحلة االبتدائية -كام هو 
واضح من اسم الكتاب- يف عهد اخلديوي إسامعيل، الذي اقرتن اسمه بالنهضة 

العلمية واألدبية التي ظهرت يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش.

وكان هلذه النهضة عوامل شتى، منها: انتشار التعليم يف املدارس واملعاهد، 
أو يف  البعثات،  أو  املدارس،  واألدباء ممن خترجوا يف  العلامء  من  طائفة  وظهور 
عىل  قرائحهم  ثامر  ظهرت  وقد  وخلفائه،  عيل  حممد  عهد  عىل  الرشيف  األزهر 
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توايل السنني، وخاصة يف عهد إسامعيل)1).

وجاء الكتاب قوي األسلوب، سهل املأخذ، مجع مؤلفه أغلب قواعد النحو 
يف صورة سهلة بسيطة، فقد مجع املؤلف -رمحه اهلل تعاىل- علم األقدمني يف ُحلَّة 

عرصية حديثة.

خمترصة  صورة  »والكتاب  ناصف:  النجدي  عيل  األستاذ  عنه  قال  وقد 
لكتاب النحو القديم يف لغته ونسقه، حيرص عىل املصطلحات النحوية، ويعرف 
ينطبق  وال  منه،  ليس  ما  معرف  كل  عن  وينفي  الفنية،  بتعاريفها  املوضوعات 
الفوائد  أو  بالتنبيهات  املسائل  أن يستدرك عىل بعض  يفوته  ثم ال  تعريفه عليه، 
الطريقة  عىل  عنها  وأجاب  اللفظية  االعرتاضات  بعض  أورد  وربام  التتامت،  أو 
املأثورة، وفيه جدول للضامئر، وآخر للظروف، ولكن ليس فيه تطبيق  النحوية 

وال له فهرس«)2).

العاملني أن وفقني إىل إخراج هذا الكتاب، واهللَ أرجو أن  واحلمد هلل رب 
يتقبل مني هذا العمل، خالًصا لوجهه - سبحانه وتعاىل-.

أتقدم  فإين  النَّاَس«)3)،  َيْشُكُر  اَل  َمْن  اهللَ  َيْشُكُر  »اَل  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  بقول  وعماًل 
ورعاه-،  اهلل  -حفظه  النبهان  حايف  الشيخ  األخ  إىل  والتقدير  الشكر  بخالص 
لتفضله بمراجعة الكتاب، وعىل ما قدمه من الوقت واجلهد واملتابعة والنصح، 
بارك اهلل فيه، ونفع اهلل به، وجزاه عني وعن كل من انتفع هبذا الكتاب خري اجلزاء.      

)1)  عرص إسامعيل، عبدالرمحن الرافعي )255-254/1).
)2)  سيبويه إمام النحاة، عيل النجدي ناصف )ص37).

)3)  سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك )3/ 505 
رقم 1954).
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واهلل ويل التوفيق، وهو نعم املوىل ونعم النصري. 

كتبه راجي عفو ربه      

وجيه فوزي اهلاممي      

    wagih.f77@gmail.com
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تعريف موجز بمؤلف الكتاب
((( العالمة امَلْرَصفيِّ

* اسمه ونسبته ولقبه: 
. هو الشيخ الفاضل رشف الدين أمحد بن حممد الشافعيُّ املرصفيُّ

، نسبة إىل »َمْرَصَفا«)2) وهي قرية كبرية يف شاميل مرص قرب ُمنَْية  واملرصفيُّ
َغْمر)3)، ُنِسب إليها قوم من أهل العلم.

* مولده:
ولد الشيخ املرصفي يف القرن الثالث عرش اهلجري، املوافق القرن التاسع 

عرش امليالدي، ومل أجد من ذكر سنة معينة ملولده. 

* من ثناء العلامء عليه:
املرصفي من كبار علامء عرصه وقد أثنى عليه معارصوه بام هو أهل له.

قال عنه الشيخ إبراهيم السقا: عالمة لوذعي، وفهامة سميذعي، من نسل 
أكابر أخيار، أماجد أطهار.

)1)  تنظر ترمجته يف األعالم للزركيل )1/ 247(، ومعجم املؤلفني لعمر كحالة )157/2(، 
وهدية العارفني إلسامعيل باشا البغدادي )1/ 193).

كبرية يف شاميل مرص  قرية  وفاء مقصورة  مهملة  بالسكون وصاد  ثم  بالفتح  »َمْرصفا:    (2(
قرب ُمنَْية َغْمر، ُنِسب إليها قوم من أهل العلم«. معجم البلدان لياقوت احلموي )5/ 

(107
)3)  »ُمنَيُة َغْمر: الغني معجمة، وامليم ساكنة، وراء شاميل مرص عىل فوهة النهر املؤدي إىل 

.(219-218/5( البلدان  معجم  زفتا«.  منية  ومقابلها  دمياط 
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ووصفه الشيخ رفاعة الطهطاوي بأنه عالمة.

وقال عنه الزركيل يف كتاب األعالم: فاضل مرصي من علامء األزهر، قام 
بتدريس التفسري واحلديث يف دار العلوم.

وقال عنه عمر كحالة يف كتاب معجم املؤلفني: عامل بالعربية.

* مؤلفاته:   
اشتغل الشيخ املرصفيُّ -رمحه اهلل- بالعلم تدريًسا وتأليًفا، غري أنه مل يكن 
من املكثرين يف جمال التأليف، ومل أطلع إال عىل ثالثة مؤلفات له، وكلها مؤلفات 
منهجية مدرسية، ولعل السبب يف ذلك طبيعة عمله كمدرس يف املدارس امللكية.

وهذه املؤلفات هي:

)1( املطلع السعيد إلرشاد املريد يف علم التوحيد)1).

)2( نخبة املقاصد ومعدن الفوائد يف فروع الفقه الشافعي)2).

)3( تقريب فن العربية، وهو الكتاب الذي بني أيدينا، وسيأيت احلديث عنه.  

* وفاته:
تويف -رمحه اهلل- عام )1306هـ(، املوافق )1888م(، وذكر عمر كحالة يف 

معجم املؤلفني أنه تويف يف السنة التي بعدها.

)1)  طبع سنة )1272هـ- 1852م(، باملطبعة الكربى يف القاهرة.
)2)  طبع سنة )1269هـ- 1849م(.
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تعريف بالكتاب

* اسم الكتاب:
وهذا  االبتدائية«،  املدارس  ألبناء  العربية  فن  »تقريب  هو:  الكتاب  اسم 

االسم هو الذي نصَّ عليه الشيخ املرصفيُّ يف مقدمة الكتاب. 

* إثبات نسبة الكتاب للمؤلف: 
نسبة الكتاب ثابتة للمؤلف ال شك فيها؛ إذ تضمنت مقدمة الكتاب اسم 
املؤلف واسم الكتاب بشكل رصيح، كام دل عىل ذلك أيًضا تقاريظ الكتاب التي 

نسبت الكتاب إليه. 

* سنة التأليف:
فرغ املؤلف من تأليف كتابه سنة 1286هـ، وقد نص عىل هذا التاريخ يف 
أمحد  الشيخ  يقول  ذلك  ويف  السنة،  نفس  يف  مرة  ألول  طبع  وقد  الكتاب،  آخر 

الشبيني)1) مؤرًخا لتاريخ طباعة الكتاب:

ُهنَا التَّاِريـــــِخ  إىَِل  بَِتْقِريِب)2)وَهُلـــــمَّ  الطَّْبـــــُع  َرقَّ  َقـــــْد 

* موضوع الكتاب: 
الكتاب كتاب مدريس يف علم النحو ألفه الشيخ -رمحه اهلل- ليسهل علم 

)1)  انظر )ص208).
)2)  هذا ما يعرف بحساب اجلمل، فمجموع »هنا« يساوي: )56(، وجمموع »قد«: )104(، 
 ،)714( »بتقريب«:  وجمموع   ،)112( »الطبع«:  وجمموع   ،  )300( »رق«:  وجمموع 

وجمموع هذه الكلامت يساوي سنة طباعة هذا الكتاب وهو )1286).
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النحو عىل طالب املدارس االبتدائية.

بكتاب  تأثر  قد  املرصفي  الشيخ  أن  زهران  البدراوي  الدكتور  ذكر  وقد 
الشيخ رفاعة الطهطاوي املسمى »التحفة املكتبية يف تقريب اللغة العربية« واقتفى 

أثره يف ذلك)1).

بني  كبرًيا  تشاهًبا  الطهطاوي)2)،  رفاعة  كتاب  يف  عميل  أثناء  وجدت  وقد 
الكتابني، غري أن كتاب املرصفي أخرص من كتاب الطهطاوي.

وإليك جدواًل نقارن فيه بني الكتابني بصورة جمملة:

كتاب املرصفيكتاب الطهطاوياملقارنة

تقريب فن العربية ألبناء املدارس التحفة املكتبية لتقريب اللغة العربيةاسم الكتاب
االبتدائية

1286هـ1285هـسنة التأليف

122صفحة180صفحة، وفهرس 5 صفحاتعدد الصفحات

467عدد اجلداول

وعموًما مل يكن املرصفي جمرد ناقل لكالم الطهطاوي أو خمترص له بل كانت 
شخصية املرصفي ظاهرة يف كتابه بصورة جلية، وهذا ما جعل الطهطاوي نفسه 

يقرظ للكتاب تقريًظا حسنًا، ويعيل من شأنه وشأن مؤلفه.

* منهج املؤلف يف تأليف الكتاب:
طالب  عىل  تسهياًل  الكتاب  هذا  تعاىل-  اهلل  -رمحه  املرصفيُّ  الشيخ  ألف 

املدارس االبتدائية، وقد انتهج املؤلف -رمحه اهلل- يف تأليف كتابه أموًرا، منها:

)1)  رفاعة الطهطاوي ووقفة مع الدراسات اللغوية احلديثة )ص314).
رفاعة  للشيخ  العربية«  اللغة  تقريب  يف  املكتبية  »التحفة  كتاب  حتقيق  من  انتهيت  قد    (2(

تعاىل. اهلل  بإذن  قريًبا  ويطبع  الطهطاوي 
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التعقيد  عن  بعيدة  سهلة  بسيطة  صورة  يف  النحو  قواعد  املؤلف  مجع   )1(
واخلالفات.

 )2( حرص املؤلف عىل تبويب مسائل الكتاب. 

)3( ذكر املؤلف كثرًيا من الشواهد القرآنية واألبيات الشعرية، أعرب أبياًتا 
منها، وترك الباقي)1)، كام ذكر سبعة أحاديث فقط مستشهًدا هبا أو ممثاًل. 

)4( ذكر املؤلف بعض االعرتاضات، وأجاب عنها.

)5( مل ينسب املؤلف اآلراء إىل أصحاهبا، إال يف موضع واحد ذكر فيه رأيًا 
ونسبه إىل سيبويه.

)6( استعان يف بعض املواضع برسم جداول توضيحية، كام يف باب الفاعل، 
ويف باب املفعول فيه. 

)7( خيتم كثرًيا من املباحث بذكر بعض املسائل والتنبيهات والفوائد.

* عميل يف الكتاب:
)1( ختريج اآليات وعزوها إىل سورها، وذلك بوضع اسم السورة ورقم 

اآلية بني معقوفني جانب اآلية.

)2( ختريج األحاديث، وبيان درجة صحتها.

)3( ختريج الشواهد الشعرية، وإعراب ما تركه املؤلف.

)4( وضع عناوين فرعية تسهياًل عىل القارئ، ووضع العنوان بني معقوفني 
نحو: ]عالمات االسم[.

كتب  ببعض  مستعينًا  اهلامش  يف  شعرية  شواهد  من  املؤلف  تركه  ما  إعراب  ذكرُت    (1(
السابقني.
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)5( اتباع القواعد اإلمالئية املتبعة يف وقتنا احلارض من غري إشارة إىل ذلك. 

)6( عمل فهارس منوعة للكتاب، تضمنت فهارس اآليات، واألحاديث، 
واألبيات الشعرية، واألعالم، واملراجع العامة، وفهرس املوضوعات. 

* وصف النسخة املعتمدة:
اعتمدت يف إخراج هذا الكتاب عىل نسخة من طبعته الوحيدة، وهي نسخة 
يف جملد طبع حجر بمطبعة املدارس امللكية بالقاهرة سنة )1286هـ(، وتقع يف 

)122ص(، وتوجد يف مكتبة مشيخة األزهر برقم  ]1498[ 15867. 
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تقاريظ الكتاب
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أعالم، فكسوها من حلل  أفاضل  أيدي  بطيب  الرسالة  وقد متّسكت هذه 
تقاريظهم))) رقوًما))) مطرزة األعالم))).

* صـورة مـا كتبـه فخر زمانـه وعالمة عـره وأوانه الشـيخ »السـقا«))) 
باألزهر: 

ومنصوِب  مرفوِع  إىل  الذي  لإلله  والشكر  قصدنا،  نحوه  الذي  هلل  احلمد 
مدِده استندنا، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد املعرب بفصيح كالمه عن رشع 

ودين ربنا وِحَكِمه وأحَكامه، وعىل آله وصحبه وأتباعه وحزبه.

التقريب  مؤلفها  قصد  منيفة)5)،  وعجالة  رشيفة  رسالة  فهذه  بعد،  أما 
هذا  من  الناجح  املقصد  هذا  فلله  للمتعلمني،  املقاصد  وإيضاح  للمبتدئني، 
نسل  من  سميذعي)7)،  وفهامة  لوذعي)6)،  عالمة  وهو  وكيف  الناصح،  املؤلف 

)1)  التقريظ: مدح اإلنسان وهو حي ووصفه. لسان العرب )7/ 455(، ويف معجم اللغة 
ظ الكتاب: وصف حماسنه ومزاياه«. العربية املعارصة )1801/3(: »قرَّ

اه وخططه  طه وبني حروفه، ورقم الثوب َرقاًم: وشَّ )2) َرَقم الكتاب: أعجمه وبينه، أي: نقَّ
وعلمه. تاج العروس )32/ 272).  

)3) الَعَلُم: رسم الثوب ورقمه يف أطرافه. تاج العروس )33/ 132). 
)4)  هو إبراهيم بن عيل بن حسن السقا، خطيب من فقهاء مرص، مولده ووفاته يف القاهرة، 
تويف  عاًما،  وعرشين  نيًفا  األزهر  يف  اخلطابة  توىل  1798م(،  )1212هـ-  عام  ولد 

1881م(.  - )1298هـ 
)5)  ناف اليشء َنْوًفا: ارتفع وأرشف. لسان العرب )9/ 342).

 /8( العرب  لسان  ذكائه.  من  يلَذع  كأنه  الظريف  واللسان  الفؤاد  احلديد  الَلْوَذعي:    (6(
.(317

خي. القاموس املحيط، الفريوزآبادي )ص730). ميذع: السيد الكريم الرشيف السَّ )7)  السَّ
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أكابر أخيار، أماجد أطهار، فُسرُت حني رأيُتها، وابتهجُت حني تصفحُتها، بلَّغه 
اهللُ آماَله، وتقبل أعامله.

* صورة ما كتبه ذو اهلمة العلية، سعادة »رفاعة بك«))) ناظر قلم الرتمجة 
باملدارس املريية: 

نحمدك يا من رفع السام، وعلم آدم األسام، ونصيل ونسلم عىل ذي املقام 
رشيعتك  عن  املعاين  وحروف  احلروف  بمعاين  أعرب  الذي  حممد  األسمى، 
العظمى، وعىل كافة الصحب واآلل، مصادر حماسن األفعال، ومظاهر أحاسن 

األحوال. 

وبعد، فمن أحسن ما نظم يف سلك التصنيِف، ووسم يف سمِط)2) الرتصيِف، 
رسالة النحو تأليف العالمة املرصفي، سهلة املأخذ الويف، وعذبة املورد الصفي، 
فال شك أهنا عظيمة النفع، مألوفة الطبع، ينتفع هبا املبتدي واملقتدي، وُيشفى يف 
معرفة اإلعراب بقطر نداها غليل)3) الصدي)4)، ال سيام تالميذ املكاتب األهلية، 
ونفع  النية،  حسن  عىل  والعمدة  األولية،  املعارف  أنوارها  من  يقتبسون  فإهنم 

)1)  رفاعة رافع بن بدوي بن عيل الطهطاوي عامل مرصي، من أركان هنضة مرص العلمية يف 
العرص احلديث، ولد يف طهطا )1216هـ- 1801م(، قصد القاهرة سنة )1223هـ( 
الشبان  بعثة من  للصالة والوعظ مع  إماًما  املرصية  أرسلته احلكومة  األزهر،  فتعلم يف 
والتاريخ،  اجلغرافية  وثقف  الفرنسية  فدرس  احلديثة،  العلوم  لتلقي  أوربا  إىل  أوفدهتم 
وملا عاد إىل مرص ويل رئاسة الرتمجة يف املدرسة الطبية، وأنشأ جريدة »الوقائع املرصية«، 
للزركيل  تويف )1290هـ-1873م(. األعالم  كثرية،  كتًبا  الفرنسية  وألف وترجم عن 

املؤلفني لكحالة )168/4).    )29/3(، معجم 
مط: اخليط الواحد املنظوم. تاج العروس )19/ 380).  )2) السِّ

)3)  الُغل والُغلة والَغَلُل: العطش، أو شدته، أو حرارة اجلوف، وقد ُغلَّ فهو َغليل ومغلول 
ومغتل. القاموس املحيط )1/ 1039).

َدى: شدة العطش. لسان العرب )14/ 453). )4)  صدي: الصَّ
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الوطنية، الزالت مغارس ويل النعم السعيدة جتود عىل الوطن العزيز بالثمرات 
املفيدة، أبقاه اهلل وأنجاله الكرام، بجاه خاتم الرسل عليه أفضل الصالة والسالم. 

* صورة ما كتبه ذو الرشف الساري السيد »عبد اهلادي نجا األبياري«))):
احلمد هلل الذي تنزه اسمه وفعله عن أن يكون له نظري أو نحو، وتعاىل أن 
والسالم  والصالة  حمو،  األحوال  من  حال  أي  عىل  األفعال  من  ره  قدَّ ملا  يكون 
عىل مبتدأ كل فضل، ُرفع به خرب وُنصب به َعَلم الِعلِم عىل التمييز فظل منشور 
األثر، وعىل آله التابعني جلنابه املرفوع القدر، وصحبه الذين لكل أحد منهم لدى 

االستفهام عن فضله الصدر.

الفرائد  لشتات  فوجدهتا  فة،  املؤلَّ الرسالة  هذه  عىل  اطلعُت  فقد  وبعد، 
دهًرا،  لألفهام  التقريب  من  النفوس  إليه  تشوقت  ما  أنجزْت  فة،  مؤلِّ والفوائد 
كل  عن  للتالمذة  تعرب  وعمًرا،  َزْيًدا  وتنميقها  بتنسيقها  فأعجزت  وأوجزْت 
ا ومعنى، من كل فائدة  حرف جاء ملعنى، وتقرب ألفهامهم كل بعيد يروق حسًّ
ما  عليهم  َساردة)3)  شاردة)2)  وكل  املبني،  والفتح  بالنُّجح  الطالب  عىل  عائدة 

)1)  عبد اهلادي نجا بن رضوان بن نجا بن حممد األبياري، عامل، أديب، مشارك يف أنواع 
بمرص،  الغربية  إقليم  من  األبيار  قرية  يف  1821م(  )1236هـ-  سنة  ولد  العلوم،  من 
تعلم باألزهر، وعهد إليه اخلديوي إسامعيل بتأديب أوالده، ثم جعله اخلديوي توفيق بن 
إسامعيل إماًما خلاصته ومفتًيا، من مؤلفاته: »املواكب العلية يف توضيح الكواكب الدرية 
يف  القاهرة  يف  تويف  األضداد«،  أسامء  يف  األنداد  و»دورق  العلمية«،  الضوابط  نظم  يف 
18 ذي القعدة )1305 هـ- 1888 م(. األعالم للزركيل )4/ 173(، معجم املؤلفني 

.(203/6( لكحالة 
اًدا: نفر،  اًدا ورِشِ وًدا ورُشُ )2)  شاردة: متفرقة، ويف القاموس املحيط )1/ 291(: »رشَد رُشُ

فهو شارد ورشود، والتَّرشيد: الطرد والتفريق«.
العرب  متتابًعا. لسان  أثر بعض  متَّسًقا بعضه يف  به  تأيت  َتْقِدمة يشء إىل يشء  ـْرد:  السَّ   (3(

.(211/3(
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حيوزون به قصب السبق)1) يف ميدان العربية عىل العاملني، فهي فرصة للمدارس، 
ومنية للنفوس النفائس، فيها يتنافس املتنافسون، وهبا يرتقي يف درجات الرشف 

املرتقون.

ت عىل ذيل اآلجرومية ذيل املفاخرة، وال غرو)2) فهي مرصفية صفية  جرَّ
عن التعقيد واملنافرة، كيف ال وقد مجعت مقاصد املبتديان)3) مجع سالمة، ورفعت 
لباب اإلعراب فتوح، وإهنا  إهنا  النحو وأحكمت أحكامه، ولعمري  نقاب  هلم 

لألعراب واألعجام يف ظلامت العجمة َبوح)4).

رر)5)، وأهنم ظفروا منها بام مل  فليعلم التالمذة أهنم عثروا هبا عىل كنز من الدُّ
يظفر به أحد من أبناء املدارس األُخر، وليعضوا بالنواجذ عليها، ويقبلوا بقلبهم 
املعارف من  ولثمرات  مبتهجني،  هبا  اخلديوي)6)  ويظلوا يف ظل  إليها،  وقالبهم 
رياضها الزاهرة بعز دولته مقتطفني، حتى يفوزوا بالفضل واألفضال، وحيوزوا 

بمبارك طلعته الباهرة مراتب الكامل.

بق: أي استوىل عىل األمد –أي: بلغ الغاية واملنتهى-، وأصله أهنم كانوا  )1)  حاز قصب السَّ
باق قصبة، فمن سبق، اقتلعها وأخذها، لُيعلم أنه السابق من غري  ينصبون يف َحْلَبة السِّ

نزاع. تاج العروس )46/4).
)2)  ال غرو: ال عجب.

)3)  املبتديان: اسم مدرسة ابتدائية أطلق عليها الحًقا اسم مدرسة الناصرية.
)4)  الَبْوُح: ظهور اليشء، وباَح اليشء: ظهر. لسان العرب )2/ 416).

اٌت وُدَرٌر. لسان العرب )4/ 282). ْؤُلؤُة الَعظِيَمة، مجعها: ُدرٌّ وُدرَّ ة: اللُّ رَّ )5)  الدُّ
)6)  كتبت كلمة »خديوي«، يف مواضع كثرية يف الكتاب »خديِو«، واشتهر يف العرص احلديث 
كتابتها بالياء، ويف معجم اللغة العربية املعارصة ألمحد خمتار عمر )1/ 622(: ِخَدْيِوي: 
كلمة فارسّية، معناها: امللك والوزير، وصارت لقًبا ُأطِلق عىل بعض حكام املسلمني، 

وأول من اشتهر به إسامعيل باشا وايل مرص.
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* صورة ما كتبه ذو املظهر العلمي حرضة »عيل بك فهمي«))):
إن أحسن ما أعرب عنه الضمري، وبرز عن مسترت الفؤاد املستنري، محد اهلل 
امللك القدير، وصالته وسالمه عىل نبيه مرفوع اجلناب، وعىل آله وأصحابه الذين 

متيزوا بحسن اآلداب.

وبعد، فقد سربت)2) هذه الرسالة فوجدت داللتها عىل فضل مؤلفها أعظم 
داللة؛ ملا اشتملت عليه من اجلمع واجلزالة، وفق اهلل مؤلفها ألمثاهلا وأدام كامله.

خوجات)))  حرضات  الزكية  واألنفاس  الفضل  أولو  كتبه  ما  صورة   *
النحو باملدارس امللكية: 

محًدا ملن نحانا)4) بكثرة النعم، وشكًرا ملن أزال عنا النقم، وصالة وسالًما 
وأصحابه  آله  وعىل  امللامت،  لدفع  املنصوب  املخلوقات،  فوق  املرفوع  عىل 

اخلافضني جناحهم لكل قاصد، اجلازمني بأن اإلله واحد.

وبعد، فقد اطلعنا عىل هذه الرسالة التي ألفها حرضة الفاضل الشيخ أمحد 

)1)  لعل مراده: عيل فهمي »باشا« ابن رفاعة رافع بن بدوي الطهطاوي، ولد )1265هـ - 
1848م( فاضل، من أعيان مرص، كان وكياًل لنظارة املعارف املرصية، له  »رقم العلم 
يف  الصحابة  و»حسن  وأهله«،  الوطن  وحب  بأصله  الفرع  و»قدوة  القلم«،  رسم  يف 
رشح أشعار الصحابة«، تويف بالقاهرة )1321هـ  - 1903م(. األعالم، الزركيل )4/ 

.(167 320(، معجم املؤلفني، عمر كحالة )7/ 
رْب: التجربة، وسرب اليشء َسرًبا: حزره وخربه. لسان العرب، )340/4).  )2) سرب: السَّ

)3)  اخلوجة خمففة من خواجة الفارسية استعملها العثامنيون للداللة عىل املسجل والكاتب، 
األيوبية  املصطلحات  يف  اجلامع  املعجم  الكتاب.  دور  يف  املعلم  عىل  أحياًنا  وتدل 
واململوكية والعثامنية للدكتور حسان حالق وعباس صباغ )ص86(، واملعنى الثاين هو 

ههنا. املراد 
)4)  نحانا: قصدنا.
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املرصفي، فوجدناها)1) جديرة بالقبول للمدارس الوطنية، والتعليامت االبتدائية، 
وكان ذلك من مربات عزيز مرص اجلليل، الذي أوالها بجزيل أفضاله كل فعل 
مجيل، أدام اهلل لنا وجود سعادة اخلديِو األعظم، وتوفيقه األكرم، بجاه خري األنام 

صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه يف البدء واخلتام.

)1)  يف األصل »فوجدنا«.
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كَِتاُب َتْقِريِب َفنِّ اْلَعَربِيَِّة
ألبناِء املَداِرِس االبتدائيِة

للعالمة الشيخ أمحد بن حممد املرصفيِّ
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]مقدمة املؤلف[

بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه
األحكام  يف  األغراض  عن  املنزه  الكامل،  بصفات  املنعوت  هلل  احلمد 
رفع،  وألهله  الدين  أظهر  الذي  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  واألفعال، 

وعىل آله وصحبه ومن لرشيعته اتبع.

وبعد، فيقول املستعني بذي اللطف اخلفي، الفقري أمحد بن حممد املرصفّي، 
أحد خوجات املدارس امللكية: ملا كانت املدارس االبتدائية واملكاتب الوطنية، قد 
زادت اآلن رغبتها يف تعلم مبادئ النحو كغريه من الفنون األدبية، برتغيب من 
رفع بعوامل عواطفه َمْن خلدمته انتصب، ونصب بجوازم عدله عالمات يتميز 
بموصل  ووصل  شاذ،  فعل  ذي  كل  تدبريه  بعيّل  وجزم  انتسب،  لوالئه  من  هبا 
بباب مكارمه الذ)1)، وبنى عىل قواعد والده وَجّده، ورقى معارج  َمْن  إحسانه 
الرشف بحزمه وِجّده، ذو النسب واملجد األثيل)2)، سعادة ويل النعم خديِو مرص 
برحت  ورفيقه، وال  السعد حليفه  توفيقه، وجعل  لنا  املوىل  أدام  »إسامعيل«)3)، 

)1)  الَذ به يلوذ َلوًذا ولِواًذا وَلواًذا وُلواًذا ولِياذًا: جلأ إِليه وعاذ به. لسان العرب )3/ 507).
)2)  األثيل: األصيل.

)3)  اخلديوي إسامعيل، هو: إسامعيل باشا بن إبراهيم بن حممد عيل الكبري، خديوي مرص، 
فرنسا، وويل مرص سنة  ثم يف  القاهرة سنة )1245هـ - 1830م(، وتعلم هبا  ولد يف 
1279هـ، وهو أول من أطلق عليه لقب )اخلديوية( من رجال أرسته، يف أيامه أقيمت 
املنارات يف البحر األمحر وبنيت مدينة )اإلسامعيلية(، وأنشئ املتحف املرصي واملكتبة 
اخلديوية املرصية، ُعزل سنة )1296هـ -1879م( وقىض بقية أيامه يف أوربا وتركيا إىل 
األعالم،  القاهرة.  إىل  ونقلت جثته  اآلستانة سنة )1312هـ - 1895م(،  تويف يف  أن 



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 26 

أفنان الفنون هبمته عالية، وجداول املعارف بأقطار دولته جارية، ما دام الزمان 
َصُعَب  ربام  الشأن،  هذا  يف  املستعملة  النحو  كتب  وكانت  امللوان)1)،  وتعاقب 
فهمها عىل املبتدئني يف بعض األحيان، نزهت طريف يف رياضها فاقتطفت زهرها، 
ها، ومجعت من ذلك ما يسهل فهمه إن شاء  وغصت يف بحارها فاستخرجت ُدرَّ
اهلل -تعاىل- عىل القارص، وال أقول كم ترك األول لآلخر، وال أعرضه عىل رشط 
بال  النسيان  أنه مجع سالمة، كيف واإلنسان حمل  أدعي  العيب، وال  الرباءة من 

ريب. 

ثم عرضُت ما مجعته عىل من ال يزاحم يف ميدان وال يشارك، سعادة مدير 
املدارس »عيل باشا مبارك«)2)، فأعجبه حسن ترتيبه ووضعه، وأصدر أمره بتمثيله 

وطبعه، وسميته: »تقريب فن العربية ألبناء املدارس االبتدائية«.

أوان  وهذا  واملآب،  املرجع  وإليه  للصواب،  امللهم  هو  -سبحانه-  واهلل 
الرشوع يف املراد، فأقول وعىل املوىل االعتامد. 

الزركيل )1/ 308(، عرص إسامعيل، عبد الرمحن الرافعي )74/1).
)1)  امللوان: الليل والنهار، وقيل: طرفا النهار. لسان العرب )291/15).

)2)  عيل باشا مبارك، هو: عيل بن مبارك بن سليامن الروجي وزير مرصي، من املؤرخني 
العلامء العصاميني النوابغ، ولد يف قرية برنبال )من الدقهلية بمرص( سنة )1239هـ - 
1824 وقيل: 1823م(،  وتلقن العربية وحذق بعض الفنون، وسافر سنة 1260هـ مع 
ب ناظًرا لألوقاف املرصية  بعثة مرصية إىل باريس، وتقلب يف الوظائف العسكرية، ُنصِّ
آثاًرا، منها دار الكتب املرصية يف  إليه املعارف، فأنشأ مدارس كثرية، وأبقى  وأضيفت 
القاهرة، وتوىل نظارة األشغال العامة سنة 1297هـ، وآخر أعامله واليته نظارة املعارف 
املرصية سنة 1305هـ، من مؤلفاته: »اخلطط التوفيقية« يف عرشين جزًءا، حذا به حذو 
املقريزي يف خططه، وقصة سامها »علم الدين« يف ثالثة جملدات، ضمنها مباحث دينية 
و»جغرافية  األعداد«،  و»خواص  البحار«،  أوصاف  يف  األخبار  و»حقائق  واجتامعية، 
مرص« وغريها، تويف بالقاهرة )1311هـ - 1893وقيل: 1892م(. األعالم، الزركيل 

)4/ 322(، معجم املؤلفني )7/ 173).
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الكالم: ما أفاد، وجزؤه كلمة.

ا أن تكون: اساًم، أو فعاًل، أو حرًفا.  وهي منحرصة يف ثالثة أقسام؛ ألهنا إمَّ

] ))( االسم [

* تعريف االسم:
االسم: لفظ استقل باملفهومية، وصحَّ أن خيرب عنه. 

نحو: »اهللُ َمْوُجوٌد«، و»امَلْرُء جَمِْزيٌّ بَِعَمِلِه«؛ فإن لفظ »اهللُ« ولفظ »املرُء« كل 
منهام استقل باملفهومية؛ بمعنى أنه دلَّ عىل معنى يف نفسه من غري احتياج يف داللته 
« يف الثاين.  إىل يشء آخر، وصح أن خيرب عنه بقولك: »َمْوُجوٌد« يف األول، و»جَمِْزيٌّ

* تقسيم االسم إىل مظهر وغريه:
ينقسم االسم إىل ثالثة أقسام:

األول: مظهر، وهو: ما دل عىل مسامه بال قرينة، كلفظ اجلاللة املذكور.

وهو نوعان:

ْمُس«،  ))( نكرة، وهو: ما قبل »أل« كـ: »َشْمٍس« و»َرُجٍل«، تقول: »الشَّ
ُجُل«. و»الرَّ

ٍد«، و»َعْبِد اهللِ«.  ))( ومعرفة، وهو: ما ال يقبلها كـ»حُمَمَّ

والقسم الثاين: مضمر، وهو: ما دل عىل مسامه بقرينة تكلم أو خطاب أو 
غيبة. 
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كـ»قرأُت« -بضم التاء- للمتكلم، وفتحها للمخاطب، وكسها للمخاطبة 
املؤنثة. 

ونحو: »َأَنا«، و»َأْنَت«، و»ُهَو«، و»ِهَي« وفروعها. 

القسم الثالث: مبهم، وهو: ما صلح ألفراد كل جنس، كهذا، فإن اإلشارة 
بـ »ذا« تصلح ألفراد اإلنسان، وألفراد احليوان، وألفراد اجلامد، وهكذا. 

* تقسيم االسم إىل معرب ومبني:
ي معرًبا، نحو: »َباٌب« من قولك:  االسم إن تغري آخره بسبب العوامل ُسمِّ
»َهَذا َباٌب«، فـ»َباٌب« مرفوع خرًبا للمبتدأ، ولو قلت: »َدَخْلُت ِمْن َباٍب« لكان 
جمروًرا بـ»ِمن«، أو قلَت: »َرَأْيُت َباًبا« لكان منصوًبا عىل املفعولية، فقد تغري آخره 

بسبب العوامل. 

ي مبنيًّا، كـ»التاء«، و»اهلاء« يف قولك:  فإن مل يتغري آخره بسبب العوامل ُسمِّ
َهَذا«،  و»َرَأْيُت  َهَذا«،  »َجاَء  قولك:  من  »َذا«  وكذلك  إَِلْيِه«،  َوَذَهْبُت  »َرَأيُتُه 

و»َمَرْرُت هِبََذا«. 

* عالمات االسم: 
عالمة االسم)1):

))( قبول »أل«، نحو: »إِْنَساٍن«، و»َفَرٍس«، تقول: »اإِلْنَساُن«، و»الَفَرُس« 
إذا أردت هبام معينًا.

))( وقبول اجلر، سواء كان باحلرف أو باملضاف، نحو: چڦ  ڦ  ڦچ 
]البقرة:79، وغريه[، فـ»عند« ولفظ اجلاللة اسامن؛ لوجود اجلر فيهام، األول جمرور 

)1)  مل ُيرد املؤلف استقصاء مجيع عالمات االسم، ومن العالمات املشهورة التي مل يذكرها: 
النداء، نحو: »َيا َزْيُد«، واإلسناد إليه، نحو: »َأَنا ُمْؤِمٌن«، و»ُقْمُت«.
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بـ»ِمن«، والثاين جمرور باملضاف.

نحو:  ووقًفا،  خطًّا  وتفارقه  لفًظا  اآلخر  تلحق  نون  وهو:  والتنوين،   )((
فـ»َبْيٍت«،  معني،  غري  به  أردت  إذا  و»ِسيَبَوْيٍه«  و»إَِماٍم«،  و»َمْسِجٍد«،  »َبْيٍت«، 

و»َمْسِجٍد«، و»إَِماٍم«، و»ِسيَبَوْيٍه« أسامء؛ لوجود التنوين يف آخرها.

و»إىَِل  اهللِ«،  »ِمَن  تقول:  و»إىَِل«،  »ِمْن«،  وهي:  اجلر،  حروف  وقبول   )((
اهللِ«، و»ِمنُْه«، و»إَِلْيِه«.

ُم«، نحو:  «، و»الَباُء«، و»الَكاُف«، و»الالَّ و»َعْن«، و»َعىَل«، و»يِف«، و»ُربَّ
ْدِق«،  ْلُت َعىَل اهللِ«، و»النََّجاُة يِف الصِّ »َرِضَ اهللُ َعنَْك َوَعنُْه َوَعْن ُعَمَر«، و»َتَوكَّ
اَم  و»إنَّ ِحيِم«،  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهللِ  »بِْسِم  ونحو:  ْرَس«،  الدَّ فِيِه  َحِفْظُت  َيْوٍم  و»ُربَّ 
ونحو:  تِِه«،  ُأمَّ يِف  َكالنَّبِيِّ  َزَمانِِه  َأْهِل  يِف  »الَعالِـُم  ونحو:  بِالنِّيَّاِت«)1)،  األَْعاَمُل 

»الَعْبُد َوَما َمَلَكْت َيَداُه لَِسيِِّدِه«.

نحو:  و»التاء«،  و»الباء«،  »الواو«،  وهي:  القسم،  بحروف  أيًضا  ويعرف 
ژچ  چڈ   ونحو:  آخره،  إىل   ... ]الشمس:1[،  ٻچ  چٱ  

]النساء:62، وغريه[، ونحو: چڄ   ڃ  ڃچ ]يوسف:73[. 

)1)  حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف 
اإلمام مسلم يف صحيحه،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )13/1رقم1(، ورواه  إىل رسول  الوحي  بدء  كان 

بالنية )1515/3رقم1907). إنام األعامل  باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص  اإلمارة،  كتاب 
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] ))( الفعل [

* تعريف الفعل وأقسامه:
الفعل: لفظ دلَّ عىل حدث وزمن.

ماضًيا،  فعاًل  عليه  الدال  اللفظ  ي  ُسمِّ املاض،  الزمن  يف  احلدث  كان  فإن 
نحو: »َقاَم«.

عليه  الدال  اللفظ  ي  ُسمِّ واالستقبال،  للحال  حمتماًل  احلدث  كان  وإن 
مضارًعا، نحو: »َيُقوُم«.

ي فعل أمر، نحو: »ُقْم«،  وإن دلَّ عىل الطلب وقبل ياء املؤنثة املخاطبة، ُسمِّ
و»ُقوِمي«. 

* عالمات الفعل: 
عالمة الفعل: 

ڎ   چڌ   نحو:  واملضارع،  املاض  عىل  وتدخل  »قد«،  يقبل  أن   )((
ڎچ ]النور:63، وغريه[، وچجح  مح  جخ     حخ  مخچ ]الطالق:12[. 

ەئ   چەئ   نحو:  باملضارع،  وخيتصان  وسوف،  السني  يقبل  وأن   )((
وچڇ   عمران:181[،  ]آل  ٺچ  ٺ   وچڀ   ]األعىل:10[،  وئچ 

ڇچ ]االنشقاق:8[.
))( وأن يقبل تاء التأنيث الساكنة، وختتص باملاض، نحو: چڑ  ک  

کچ ]احلجرات:14[.
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كام  املخاطبة،  املؤنثة  ياء  ويقبل  الطلب،  عىل  يدل  أن  األمر:  وعالمة 
ڭچ                                              ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   چے   تعاىل:  وكقوله  تقدم، 

]آل عمران:43[.
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] ))( احلرف [

* تعريف احلرف وأقسامه:
الفعل  عالمات  وال  اجلر،  كحروف  االسم  عالمات  يقبل  ال  ما  احلرف: 

كاجلوازم والسني وسوف)1).

وينقسم ثالثة أقسام أيًضا:

))( قسم خمتص باألسامء، كحروف اجلر.

))( وقسم خمتص باألفعال، كاجلوازم.

وحروف  و»َبْل«،  كـ»َهْل«،  واألفعال،  األسامء  بني  مشرتك  وقسم   )((
العطف.

فائدتان
القبيل، وحق  بذلك  اخلاص  العمل  يعمل  أن  بقبيل  املختص  األوىل: حق 

املشرتك اإلمهال. 

اجلر،  وهو  هبا،  اخلاص  العمل  فتعمل  باألسامء  خمتصة  اجلر  فحروف 
واجلوازم خمتصة باألفعال فتعمل العمل اخلاص هبا، وهو اجلزم.

نحو:  اإلمهال،  فحقهام  واألفعال،  األسامء  بني  مشرتكان  و»َبْل«  و»َهْل«، 
تعمل  وال  واألفعال،  األسامء  عىل  فتدخل  َقاِئٌم؟«  َزْيٌد  و»َهْل  َزْيٌد؟«،  َقاَم  »َهْل 

يف  احلريري  قال  عالمة،  أي  قبول  عدم  أي:  عدمية،  عالمة  احلرف  عالمة  كانت  هلذا    (1(
اإلعراب:  ملحة 

َمْه َواحلَْرُف َما َلْيَسْت َلُه َعاَلَمْه                        َفِقْس َعىَل َقْويِل َتُكْن َعالَّ   
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شيًئا.

الثانية: إذا قيل: »َمَرْرُت بَِزْيٍد يِف امَلْسِجِد«، وقلنا: »الباء: حرف جر«، أو: 
»يف: حرف جر«، فقد دخل »أل« وهو حرف عىل حرف اجلر، وكذلك يقولون 
يف »املسجد«: إن املسجد جمرور بـ»يف«، فيدخلون حرف اجلر وهو الباء عىل مثله 

وهو »يف«، واحلرف ال يدخل عىل احلرف، وهكذا. 

أو  بَِلم«،  »جمزوم  أو  »بِِفي«،  أو  بالباء«،  »جمرور  قوهلم:  معنى  إن  قلنا: 
»مل«،  ولفظ  »لن«،  ولفظ  »يف«،  ولفظ  الباء،  لفظ  املقصود  بَِلن«،  »منصوب 

والقاعدة أن كل كلمة قصد لفظها صارت اساًم.

جر«،  حرف  »يف:  يقال:  كيف  اساًم،  وصارت  لفظها  ُقصد  إذا  قيل:  فإن 
وخيربون عنها بكوهنا حرف جر؟

أجيب: بأهنا حرف جر باعتبار أفراد مسامها الواقعة يف قولك: »يِف امَلْسِجِد«، 
اِر«، أو »بَِزْيٍد«، ونحو ذلك، ال باعتبار اسمها، وهو »يف« املذكور يف  أو »يِف الدَّ

قولك: »يف حرف جر« ... إىل آخره، فتأمل.
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عالمات اإلعراب

* أنواع اإلعراب أربعة:
))( رفع، يف اسم وفعل، نحو: »َيُقوُم الُغاَلُم«.

َب الُغاَلَم«. ))( ونصب، يف اسم وفعل، نحو: »َلْن َأرْضِ

))( وجر، يف اسم فقط، نحو: »َذَهْبُت إىَِل الَبْيِت«، وال يدخل الفعل.

ْب«، وال يدخل االسم. ))( وجزم، يف فعل، نحو: »مَلْ َيرْضِ

ولكل من هذه األنواع األربعة عالمات أصلية، وعالمات فرعية.

الفتحة، وعالمة  النصب األصلية  الرفع األصلية الضمة، وعالمة  فعالمة 
اجلر األصلية الكسة، وعالمة اجلزم األصلية السكون.

وهذه العالمات تارة تكون ظاهرة كام تقدم، وتارة تكون مقدرة، وذلك إذا 
كان آخر االسم أو الفعل حرًفا من حروف العلة الثالثة، وهي: األلف، والواو، 

والياء.

ي«،  و»َيْشرَتِ و»َيْسَعى«،  و»َيْرَض«،  و»َيْدُنو«،  »َيْدُعو«،  الفعل:  يف  مثاهلا 
و»جَيِْري«.

اِعي«. ومثاهلا يف االسم: »الَفَتى«، و»الَعَصا«، و»الَقاِض«، و»الدَّ

ر  فحركة اإلعراب مقدرة يف كل من االسم والفعل، إال أنَّ ما آخره ألف ُتقدَّ
فيه احلركة للتعذر.

ر للثقل، إال أن حركة النصب تظهر فيهام للخفة،  وما آخره واو أو ياء فُتقدَّ
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.» نحو: »َلْن َأْدُعَو الَقاِضَ

و»مَلْ  َأْدُع«،  »مَلْ  نحو:  الثالثة،  العلة  حروف  حتذف  الفعل  جزم  وعند 
َيْرَض«... إىل آخره. 

* بيان عالمات اإلعراب الفرعية:  
يف  األصل  وأنَّ  بالضمة،  يكون  أن  الرفع  يف  األصل  أنَّ  تقدم  مما  علم  قد 
النصب أن يكون بالفتحة، وأنَّ األصل يف اجلر أن يكون بالكسة، وأنَّ األصل يف 

اجلزم أن يكون بالسكون.

أو  للثقل  أو  للتعذر  مقدرة  أو  ظاهرة،  بالضمة:  املفرد  االسم  فرفعوا 
اِعي«. ُجُل َوالَفَتى وُغاَلِمي والدَّ للمناسبة، نحو: »َجاَء الرَّ

ونصبوه بالفتحة: ظاهرة، أو مقدرة للتعذر أو للمناسبة، نحو: »َرَأْيُت الَفَتى 
ُجَل َوُغاَلِمي«. والرَّ

وجروه بالكسة إن كان منرصًفا، نحو: »َذَهْبُت إىَِل الَبْيِت«.

 وجزموا الفعل املضارع الصحيح اآلخر بالسكون، قال تعاىل: چپ  ڀ   
ڀ  ڀچ ]اإلخالص:3[.

ا عالمات اإلعراب الفرعية: وأمَّ

السامل،  املذكر  مجع  ويف  اخلمسة،  األسامء  يف:  »الواو«  الضمة  عن  فأنابوا 
تقول: »َجاَء َأُبو الَقْوِم«، و»َذَهَب امُلتَُّقوَن«.

وكذلك أنابوا عنها »األلف« يف املثنى، فقالوا: »َجاَء الُغاَلَماِن َوَأَبَواَك«.

وأنابوا عنها »النون« يف األفعال اخلمسة، قال تعاىل: چڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ     ڻچ ]املؤمنون:33[.
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چٿ   ٿچ  نحو:  اخلمسة،  األسامء  يف  »األلف«  الفتحة  عن  وأنابوا 
]يوسف:16[.

وأنابوا عن الفتحة: »الكرسة« يف مجع املؤنث السامل، نحو: »َأَكْلُت التََّمَراِت«، 
ْجُت اهِلنَْداِت«. و»َتَزوَّ

»َرَأْيُت  نحو:  السامل،  املذكر  ومجع  التثنية،  يف:  »الياء«  الفتحة  عن  وأنابوا 
اِئِمنَي«. َأَبَوْيَك َوالصَّ

نحو:  اخلمسة،  األفعال  يف  النون«  »حذف  الفتحة  عن  أنابوا  وكذلك 
وچڃ  ڃ  چ   چچ                          ]اجلاثية:19[،  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ 

]آل عمران:111[.

وأنابوا عن الكسة »الياء« يف: األسامء اخلمسة، ويف التثنية، واجلمع، نحو: 
ْيِديَن«. ُجَلنْيِ والزَّ »َمَرْرُت بَِأبِيَك َوالرَّ

»َمَرْرُت  نحو:  ينرصف،  ال  الذي  االسم  يف  »الفتحة«  الكسة  عن  وأنابوا 
بَِأمْحََد«.

وأنابوا عن السكون »احلذف« يف: الفعل املضارع املعتل اآلخر، ويف األفعال 
اخلمسة. 

وسيأيت بيان ذلك مفصاًل.
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بيان املعربات من األسامء واألفعال

املعربات من األسامء ستة أنواع:

املفرد، ومجع  أو مقدرة، وهي: االسم  باحلركات ظاهرة  منها تعرب  ثالثة 
التكسري، ومجع املؤنث السامل.

وثالثة باحلروف، وهي: األسامء اخلمسة، واملثنى، ومجع املذكر السامل.

* بيان املعرب من األفعال:
املعرب من األفعال نوع واحد، وهو: الفعل املضارع اخلايل من نوين التوكيد 

واإلناث.

وهو قسامن:

به ألف االثنني، وال واو  إذا مل يتصل  ))( قسم يعرب باحلركات: وذلك 
اجلامعة، وال ياء املؤنثة املخاطبة.

ُب«،  »َيرْضِ نحو:  للتعذر،  أو  للثقل  مقدرة  أو  ظاهرة  بالضمة:  فريفع 
و»َيْغُزو«، و»َيْرِمي«، و»خَيَْشى«.

َب«، و»َلْن َيْغُزَو«، و»َلْن َيْرِمَي«،  وينصب بالفتحة: ظاهرة، نحو: »َلْن َيرْضِ
أو مقدرة للتعذر فقط، وذلك فيام آخره ألف، نحو: »َلْن خَيَْشى«.

ْب«، و»مَلْ  َيرْضِ الثالثة، نحو: »مَلْ  العلة  أو حذف حروف  وجيزم بالسكون، 
َيْغُز«، و»مَلْ خَيَْش«، و»مَلْ َيْرِم«.
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واو  أو  االثنني،  ألف  به  اتصل  إذا  وذلك  باحلروف:  يعرب  وقسم   )((
اجلامعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة.

و»َيْغُزَواِن«،  َباِن«،  و»َترْضِ َباِن«،  »َيرْضِ نحو:  النون،  بثبوت  فريفع 
و»َتْغُزَواِن«، و»َيْرِمَياِن«، و»َتْرِمَياِن«، و»خَيَْشَياِن«، و»خَتَْشَياِن«.

فيقال يف مجيعها: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وعالمة 
رفعه ثبوت النون، وما قبلها -وهو األلف أو الواو أو الياء- فاعل.

و»مَلْ  َبا«،  َترْضِ و»َلْن  َبا«،  َيرْضِ »َلْن  نحو:  النون،  بحذف  وجتزم  وتنصب 
َبا« ... إلخ. َبا«، و»ملْ َترْضِ َيرْضِ

ويقال: جمزوم أو منصوب، وعالمة نصبه أو جزمه حذف النون، واأللف 
أو الواو أو الياء فاعل. 
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]بيان االسم املفرد وإعرابه[

* تعريف االسم املفرد:
االسم املفرد: هو ما ليس مثنى وال جمموًعا وال ملحًقا هبام وال من األسامء 
اخلمسة، سواء كان مدلوله مجًعا كلفظ »قوم، وطائفة«، أو ال، كـ»سامء، وأرض، 

وأب، وجد«. 

* بيان إعراب االسم املفرد:
االسم املفرد يرفع بالضمة: 

ُجُل«. ظاهرة، كـ»َجاَء الرَّ

أو مقدرة للتعذر، كـ»َجاَء الَفَتى«.

أو مقدرة للمناسبة، كـ»َجاَء ُغاَلِمي«.

أو مقدرة للثقل، كـ»َجاَء الَقاِض«.

وينصب بالفتحة:

.» ُجَل والَقاِضَ ظاهرة، كـ»َرَأْيُت الرَّ

أو مقدرة للتعذر، كـ»َرَأْيُت الَفَتى َوامُلْرَتىَض«.

أو مقدرة للمناسبة، كـ»َرَأْيُت ُغاَلِمي َوَأَمتِي«.

وجير بالكسة -إذا كان منرصًفا- سواء كانت الكسة: ظاهرة، أو مقدرة 
للثقل، أو للتعذر، أو للمناسبة، كـ»َذَهْبُت بِالَعْبِد َوالَفَتى وُغاَلِمي إىَِل الَقاِض«.

فإذا كان غري منرصف فإنه جير بالفتحة، وسيأيت بيانه.
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]بيان مجع التكسري وإعرابه[

* تعريف مجع التكسري:
مفرده،  بناء  بناؤه عن  وتغري  اثنني،  من  أكثر  دل عىل  ما  التكسري: هو  مجع 

سواء كان:
بزيادة عن املفرد، كـ»ِصنَْواٍن« مجًعا لِصنٍْو، وهو ما نبت عىل أصل واحد.

أو بنقص عنه، كـ»خُتٍَم« مجًعا لُتَخَمٍة، وهي امتالء املعدة.
ألََسٍد  مجًعا  السني-،  وسكون  اهلمزة  -بضم  كـ»ُأْسٍد«  شكل،  بتبديل  أو 

-بفتح اهلمزة والسني-.
أو بزيادة مع تبديل شكل، كـ»ِرَجاٍل« مجًعا لرجل.
أو بنقص وتبديل شكل، كـ»ُرُسٍل« مجًعا لرسول.

أو بزيادة ونقص وتبديل شكل، كـ»ِغْلاَمٍن« مجًعا لغالم. 

* بيان إعراب مجع التكسري:
وجير  بالفتحة،  وينصب  مقدرة،  أو  ظاهرة  بالضمة  التكسري  مجع  يرفع 

بالكسة -إن كان منرصًفا-.
َجاُل واألَُساَرى وامَلَوايِل وِغْلاَميِن«. مثاله يف حالة الرفع: »جاَءِت الرِّ

وِغْلاَميِن«،  واألَُساَرى  وامَلَوايِلَ  َجاَل  الرِّ »َرَأْيُت  النصب:  حالة  يف  ومثاله 
فتظهر الفتحة عىل الياء؛ خلفتها عليها.

َجاِل َواألَُساَرى َوامَلَوايِل وِغْلاَميِن«. ومثاله يف حالة اجلر: »َمَرْرُت بِالرِّ

فإذا كان غري منرصف جر بالفتحة، كـ»َمَرْرُت بَِمَساِجَد«. 
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]بيان ما ال ينرف وإعرابه[

* تعريف ما ال ينرف:
االسم الذي ال ينرف هو: 

ما كان فيه العلمية مع واحد من ستة:  -

))( العجمة، كـ»ُيوُسَف«، و»َيْعُقوَب«، و»إِْبَراِهيَم«، و»إِْسَحاَق«.

))( أو التأنيث، كـ»َزْينََب«، و»َفاطَِمَة«، و»َطْلَحَة«.

))( أو زيادة األلف والنون، كـ»ُسَلْياَمَن«، و»ُعْثاَمَن«.

))( أو وزن الفعل، كـ»َأمْحََد«، و»َيِزيَد«، و»َيْشُكَر«.

)5( أو العدل، كـ»ُعَمَر«، و»ُزَفَر«.

.» )6( أو الرتكيب املزجي، كـ»َبْعَلَبكَّ

أو كان فيه الوصفية مع واحد من ثالثة:  -

))( زيادة األلف والنون، كـ»َسْكَراَن«، و»َشْيَطاَن«.

«، و»َأْكَثَر«. ))( أو وزن الفعل، كـ»َأْفَضَل«، و»َأَقلَّ

))( أو العدل، كـ»ُأَخَر«.

أو كان عىل صيغة منتهى اجلموع، كـ»َمَساِجَد«، و»َمَصابِيَح«.  -

أو كان خمتوًما بألف التأنيث املقصورة، كـ»ُحْبىَل«، أو املمدودة، كـ»مَحَْراَء«.  -

فكل هذه األمثلة ترفع بالضمة، وتنصب وجتر بالفتحة. 
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وضابط ما يمنع من الرف: هو ما كان فيه علتان فرعيتان، إحدامها ترجع 
إىل اللفظ واألخرى إىل املعنى، أو كان فيه علة تقوم مقام العلتني.

فالعلمية علة راجعة إىل املعنى، والستة التي معها راجعة إىل اللفظ.

إىل  راجعة  معها  التي  والثالثة  املعنى،  إىل  راجعة  علة  الوصفية  وكذلك 
اللفظ.

وأما العلة التي تقوم مقام العلتني، فشيئان:

أحدمها: صيغة منتهى اجلموع.

والثاين: ألف التأنيث، سواء كانت ممدودة أو مقصورة.

ومعنى العلمية: كون االسم علاًم ملذكر أو مؤنث.

ومعنى الوصفية: أن يدل االسم عىل صفة زائدة عىل الذات.

ومعنى العجمة: أن يكون االسم منقواًل من لسان العجم إىل العرب، سواء 
استعملته العرب يف املعنى الذي استعملته فيه العجم أو ال.

واملراد بالعجم: ما ليس عربيًّا، ولذلك كانت أسامء األنبياء كلها أعجمية 
ًدا«، و»ُهوًدا« -عليهم السالم- فهذه مرصوفة؛  إال: »َصاحِلًا«، و»ُشَعْيًبا«، و»حُمَمَّ

لكوهنا عربية.

خلفتها  فترصف؛  و»ِشْيٌث«،  و»ُلْوٌط«،  »ُنْوٌح«،  الرصف:  يف  عليها  ويزاد 
بسكون وسطها، وإن كانت أعجمية.

»ِرْضَواَن«،  إال:  أعجمية  كلها  السالم-  -عليهم  املالئكة  أسامء  وكذلك 
»ِرْضَواَن« فممنوع  إال  و»َمالًِكا«، و»ُمنَْكًرا«، و»َنِكرًيا«، فهذه عربية ومنرصفة، 

من الرصف؛ للعلمية وزيادة األلف والنون.
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وقد نظمها بعضهم فقال:

ُد ُتوَجُدُهوٌد ُشـــــَعْيٌب َصالِـــــٌح حُمَمَّ َلْيَسْت  الُعْجِم  يِف  َأْوَضاُعَها 

َذَكُرواِرْضـــــواُن َمالٌِك َنِكـــــرٌي ُمنَْكُر َقـْد  َما  ُحـْكِم  يِف  َأْمَثـاُلـَهـا 

إىل صيغة أخرى مع  العدل هنا: حتول االسم من صيغته األصلية  ومعنى 
احتاد املعنى.

َل«  ومعنى وزن الفعل: كون االسم عىل وزن خمتص بالفعل أصالة، كـ»َفعَّ
يف  توجد  ومل  للفعل،  الصيغة  هذه  وضع  الواضع  أن  بمعنى  العني-،  -بتشديد 

األسامء العربية إال منقولة.

تركيًبا  كونه  ويشرتط  واحد،  اسم  بمنزلة  اسمني  جعل  الرتكيب:  ومعنى 
مزجيًّا. 

تنبيه
رشط جر االسم الذي ال ينرف بالفتحة:

)1( أالَّ يضاف.

)2( وأالَّ تدخل عليه »أل«.

ْيُت  أما إذا أضيف، أو دخل عليه »أل« فإنه جير بالكسة عىل األصل، كـ»َصلَّ
يف َمَساِجِدُكْم«، و»اْعَتَكْفُت يِف امَلَساِجِد«. 

* ضابط صيغة منتهى اجلموع: 
هي: كل مجع بعد ألف تكسريه حرفان أو ثالثة أوسطها ساكن.

مثال األول: »َمَساِجُد«، و»َمنَابُِر«، و»َسنَابُِل«، و»َساَلمِلُ«.

ومثال الثاين: »َمَصابِيُح«، و»َقنَاِديُل«. 
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]بيان مجع املؤنث السامل وإعرابه[

* تعريف مجع املؤنث السامل:
مجع املؤنث السامل: هو ما مجع بألف وتاء مزيدتني، كـ»ِهنَْداٍت«، و»َزْينََباٍت«.

ويشرتط فيام جيمع باأللف والتاء أن يكون فيه واحد مما سيذكر:
ال  أو  كـ»َفاطَِمَة«،  التاء  فيه  كان  سواء  ملؤنث،  علاًم  يكون  أن  األول: 

كـ»َزْينََب«، فيقال يف مجعه: »َزْينََباٌت، وَفاطِاَمٌت«.
الثاين: أن يكون صفة ملؤنث، وهذا يشرتط أن يكون فيه التاء، كـ»َصاحِلٍَة«، 
و»َفاِجَرٍة«، و»َحاِئَضٍة« فيقال يف مجعه: »َصاحِلَاٌت«، و»َفاِجَراٌت«، و»َحاِئَضاٌت«.
أما صفة املؤنث اخلالية من التاء، كـ»َحاِئٍض« فال يقال يف مجعه »َحاِئَضاٍت«.

الثالث: أن يكون فيه تاء التأنيث، وإن كان ملذكر كـ»َطْلَحَة«، و»مَحَْزَة«.
الرابع: أن يكون صفة ملذكر ال يعقل، كـ چٻ  پچ ]البقرة:203[، 

و»ِجَباٍل َراِسَياٍت«.
مجعه:  يف  فيقال  »ِدْرَهٍم«  مصغر  كـ»ُدَرْيٍِم«  مصغًرا،  يكون  أن  اخلامس: 

»ُدَرياَِمٌت«. 

* إعراب مجع املؤنث السامل:
يرفع مجع املؤنث السامل بالضمة ظاهرة أو مقدرة للمناسبة فقط، كـ»َجاَءِت 

اهِلنَْداُت وامُلْسِلاَمُت«، و»َجاَءْت ِهنَْدايِت وُمْسِلاَميِت«.
وامُلْسِلاَمِت  اهِلنَْداِت  »َرَأْيُت  نحو:  الفتحة،  عن  نيابة  بالكسة  وينصب 

َوِهنَْدايِت َوُمْسِلاَميِت«.
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هِبِنَْدايِت  و»َمَرْرُت  َواهِلنَْداِت«،  بِامُلْسِلاَمِت  كـ»َمَرْرُت  بالكسة،  وجير 
َوُمْسِلاَميِت«. 

فائدة
وال:  واهِلنَْدايِت«،  الُغاَلِمي  »َجاَء  تقول:  فال  جيتمعان،  ال  واإلضافة  »أل« 

»الُغاَلُم َزْيٍد« باإلضافة.
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بيان األسامء اخلمسة وإعراهبا
و»ُذو  و»ُفوَك«،  و»مَحُوَك«،  و»َأُخوَك«،  »َأُبوَك«،  هي:  اخلمسة،  األسامء 

َماٍل«.

عن  نيابة  باأللف  وتنصب  الضمة،  عن  نيابة  بالواو  ترفع  أهنا  وحكمها: 
الفتحة، وجتر بالياء نيابة عن الكسة. 

فتقول: »َجاَء َأُبوَك َوَأُخوَك َومَحُوَك َوُفوَك َوُذو َماٍل«، و»َرَأْيُت َأَباَك ...« إىل 
آخره، و»َمَرْرُت بَِأبِيَك ...«، إلخ.

تنبيـه
رشط رفع األسامء اخلمسة بالواو، ونصبها باأللف، وجرها بالياء:

)1( أن تكون مفردة.

)2( ومكربة.

)3( ومضافة.

)4( وإضافتها لغري ياء املتكلم.

»َجاَء  فتقول:  املثنى،  إعراب  أعربت  مثناة،  كانت  بل  مفردة،  تكن  مل  فلو 
ا ونصًبا. َأَبَواَك« باأللف رفًعا، و»َرَأْيُت َأَبَوْيَك«، و»َمَرْرُت بَِأَبَوْيَك« بالياء جرًّ

آَباُؤَك«  »َجاَء  تقول:  باحلركات،  أعربت  تكسري،  مجع  جمموعة  كانت  أو 
ا. بالضمة رفًعا، و»َرَأْيُت آَباَءَك« بالفتحة نصًبا، و»َمَرْرُت بِآَباِئَك« بالكسة جرًّ

أو كانت مصغرة، نحو: »َجاَء ُأَبيَُّك«، و»َرَأْيُت ُأَبيََّك«، و»َمَرْرُت بُِأَبيَِّك«، 
أعربت باحلركات أيًضا.
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أو كانت غري مضافة، أعربت باحلركات كذلك، نحو: »َجاَء َأٌب«، و»َرَأْيُت 
َأًبا«، و»َمَرْرُت بَِأٍب«.

نحو:  للمناسبة،  املقدرة  باحلركات  أعربت  املتكلم،  لياء  مضافة  كانت  أو 
»َهَذا َأِب«، و»َذَهْبُت إىَِل َأِب«، و»َأْكَرْمُت َأِب«.
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]بيان املثنى وإعرابه[

* تعريف املثنى:
املثنى، هو: لفظ دل عىل اثنني بزيادة يف آخره، وهي: األلف والنون يف حالة 

الرفع، والياء والنون يف حالتي النصب واجلر. 

* بيان إعراب املثنى:
و»َقَعَد  ُجاَلِن«،  الرَّ »َقاَم  نحو:  الضمة،  عن  نيابة  باأللف  املثنى:  يرفع 

الُغاَلَماِن«.

وينصب وجير: بالياء -املفتوح ما قبلها، املكسور ما بعدها- نيابة عن الفتحة 
والكسة.

.» ُجَلنْيِ والُغاَلَمنْيِ مثاله يف حالة النصب: »َرَأْيُت الرَّ

.» ُجَلنْيِ َوالُغاَلَمنْيِ ويف حالة اجلر: »َمَرْرُت بِالرَّ
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]بيان مجع املذكر السامل وإعرابه[

* تعريف مجع املذكر السامل:
آخره، وهي:  بزيادة يف  اثنني  أكثر من  لفظ دل عىل  السامل: هو  املذكر  مجع 

الواو والنون يف حالة الرفع، والياء والنون يف حالتي النصب واجلر.

* بيان إعراب مجع املذكر السامل: 
وَن«،  مجع املذكر السامل: يرفع: بالواو نيابة عن الضمة، ومثاله: »َفاَز امُلِجدُّ

اِدُقوَن«. و»َأْفَلَح الصَّ

وينصب وجير: بالياء -املكسور ما قبلها، املفتوح ما بعدها- نيابة عن الفتحة 
والكسة.

ومثاله يف حالة النصب: »َأْيَقْظُت النَّاِئِمنَي«، و»َنبَّْهُت الَغافِِلنَي«.

َعِن  و»َأْعَرْضُت  الَعاملنَِي«،  َعِن  الِعْلَم  »َأَخْذُت  اجلر:  حالة  يف  ومثاله 
اجلَاِهِلنَي«.

تنبيه
حتذف نون املثنى، ونون اجلمع عند اإلضافة، تقول يف التثنية: »َجاَء ُغاَلَماَك 

واْبنَاَك«، و»َرَأْيُت ُغاَلَمْيَك َواْبنَْيَك«، و»َمَرْرُت بُِغاَلَمْيَك َواْبنَْيَك«.

وأصله يف حالة الرفع: »َجاَء ُغاَلَماِن َلَك، واْبنَاِن َلَك«.

الالم  فحذفت  َلَك«،  واْبننَْيِ  َلَك،  »ُغاَلَمنْيِ  واجلر:  النصب  حالتي  ويف 
للتخفيف، والنون لإلضافة، فصار: »ُغاَلَماَك واْبنَاَك«، و»ُغاَلَمْيَك واْبنَْيَك«.
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َقْوِمَك«،  ي  َصاحِلِ و»َرَأْيُت  َقْوِمَك«،  َصاحِلُو  »َجاَءيِن  اجلمع:  يف  وتقول 
و»َمَرْرُت بَصاحِلي َقوِمَك«.

وأصله يف حالة الرفع: »َصاحِلُوَن«، ويف حالتي النصب واجلر: »َصاحِلنَي«، 
فُفعل به ما تقدم.

فُعلم أن نون املثنى واجلمع ال جيتمعان مع اإلضافة.
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]بيان األفعال اخلمسة وإعراهبا[

* تعريف األفعال اخلمسة:
األفعال اخلمسة: هي كل فعل مضارع اتصل به:

، و»َتْفَعاَلَن«  للغائَبنْيِ التحتية-  »َيْفَعاَلِن« -بالياء  ))( ألف االثنني، نحو: 
-بالتاء الفوقية- للحارَضْيِن.

و»َتْفَعُلوَن«  للغائبنَِي،  -بالياء-  »َيْفَعُلوَن«  نحو:  اجلامعة،  واو  أو   )((
-بالتاء- للحارِضيَن.

))( أو ياء املؤنثة املخاطبة، نحو: »َتْفَعِلنَي«، وال يكون إال بالتاء.

* إعراب األفعال اخلمسة رفًعا ونصًبا وجزًما: 
ترفع األفعال اخلمسة بثبوت النون، وتنصب وجتزم بحذفها.

تقول يف حالة الرفع: 

»َأْنُتاَم َتْكُتَباِن« بالتاء للحارَضيِن.

ا َيْكُتَباِن« بالياء للغائَبنِي. و»مُهَ

و»َأْنُتْم َتْكُتُبوَن« بالتاء للحارِضيَن.

و»ُهْم َيْكُتُبوَن« بالياء للغائبنَِي.

و»َأْنِت َتْكُتبنَِي« وال يكون إال بالتاء.

ويقال يف إعراهبا مجيعها: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، 
وعالمة رفعه ثبوت النون، واأللف والواو والياء: فاعل.
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ا َلْن َيْكُتَبا«، »َأْنُتْم َلْن َتْكُتُبوا«،  وتقول يف حالة النصب: »َأْنُتاَم َلْن َتْكُتَبا«، »مُهَ
»ُهْم َلْن َيْكُتُبوا«، »َأْنِت َلْن َتْكُتبِي«، بالتاء فقط.

نصبه  وعالمة  بـ»لن«،  منصوب  مضارع  فعل  حينئذ:  إعراهبا  يف  وتقول 
حذف النون نيابة عن الفتحة، واأللف والواو والياء: فاعل.

ا مَلْ َيْكُتَبا«، وقس الباقي. وتقول يف حالة اجلزم: »أنُتاَم مَلْ َتْكُتَبا«، »مُهَ

وتقول يف إعراهبا حينئذ: فعل مضارع جمزوم بـ»مل«، وعالمة جزمه حذف 
النون نيابة عن السكون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو واأللف والياء: فاعل. 

تتمة
حمل رفع املضارع ونصبه وجزمه إذا مل تتصل به نون النسوة وال نون التوكيد.
عىل  الثانية)2)  ومع  السكون،  عىل  األوىل)1)  مع  ُبنِي  ذكر  ما  به  اتصل  فإن 

الفتح.
ْبَن«. مثال األوىل: »النِّْسَوُة َيرْضِ

وتقول يف إعرابه: يرضبن: فعل مضارع مبني عىل السكون التصاله بنون 
النسوة، ونون النسوة: فاعل.

ْبَن«. ومثاله يف حالة النصب: »النِّْسَوُة َلْن َيرْضِ
مبني  مضارع  فعل  يرضبن:  واستقبال،  ونصب  نفي  حرف  لن:  وإعرابه: 
عىل السكون التصاله بنون النسوة، يف حمل نصب بـ»لن«، ونون النسوة: فاعل 

مبني عىل الفتح يف حمل رفع.

ْبَن«. ومثاله يف حالة اجلزم: »مَلْ َيرْضِ

)1)  األوىل: نون النسوة.
)2)  الثانية: نون التوكيد.
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عىل  مبني  مضارع  فعل  يرضبن:  وقلب،  وجزم  نفي  حرف  مل:  وإعرابه: 
السكون التصاله بنون النسوة، يف حمل جزم بـ»مل«، ونون النسوة: فاعل مبني عىل 

الفتح يف حمل رفع.

ومثال الثانية: قوله تعاىل: چىث  يث  حج  مج  جحچ ]املجادلة:21[. 

وإعرابه: كتَب: فعل ماض، ولفظ اجلاللة: فاعل، والالم: موطئة للقسم، 
: فعل مضارع مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد، يف حمل رفع لتجرده  وأغلَبنَّ
من الناصب واجلازم، والفاعل: ضمري مسترت وجوًبا تقديره أنا، وأنا: توكيد له 
الضمري  وهو  الفاعل،  عىل  معطوف  ورسيل:  رفع،  حمل  يف  السكون  عىل  مبني 
قبل  ما  املرفوع مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة عىل  املسترت، واملعطوف عىل 
ياء املتكلم، منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة، رسل: مضاف، وياء 

املتكلم: مضاف إليه مبني عىل السكون يف حمل جر. 
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]بناء الفعل املايض وفعل األمر[

* حكم الفعل املايض:
َب«، و»َهَرَب«. ُيبنى الفعل املاض عىل الفتح الظاهر، نحو: »رَضَ

أو املقدر للتعذر، نحو: »َغَزا«، و»َرَمى«.

أو املقدر للمناسبة، مثل: »َقاُموا«، و»َقَعُدوا«.

و»َقَرْأَنا«  »َكَتْبنَا«،  نحو:  متحركات،  أربع  توايل  من  للتخلص  املقدر  أو 
بسكون آخر الفعل. 

فهو مبني عىل الفتح يف كل حال. 

* حكم فعل األمر:
ُب« إذا جزم، جيزم  ُيبنى فعل األمر عىل ما جيزم به مضارعه، فنحو: »َيرْضِ
ومثاله:  السكون،  عىل  مبني  منه  األمر  ففعل  ْب«،  َيرْضِ »مَلْ  تقول:  بالسكون، 

ْب«. »ارْضِ

ففعل  َيْرَض«،  »مَلْ  فتقول:  األلف،  بحذف  جيزم  جزم  إذا  »َيْرَض«  ونحو 
األمر منه وهو »اْرَض« مبني عىل حذف األلف.

الواو، فيكون فعل  َيْغُز« كان جمزوًما بحذف  إذا قلَت »مل  »َيْغُزو«  وكذلك 
األمر منه وهو »اغُز«، مبنيًّا عىل حذف الواو.

وكذلك األفعال اخلمسة جتزم بحذف النون، نحو: »مَلْ َيُقوَما«، و»مَلْ َيُقواَل« 
ففعل األمر منها يبنى عىل حذف النون، نحو قوله:
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ِذي َتْعِرَفانِه)1) .َفُقوَما َوُقـــــواَل بِالَّ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مل  إذا  املضارع  الفعل  وهو  واحد،  الفعل  نوع  من  املعرب  أن  علمت  فقد 
تتصل به إحدى النونني. 

قاعدة
للظاهر وجب جتريده من  ُأسند  متى  أو مضارًعا  ماضًيا  كان  الفعل سواء 
و»َقاَم  ْيَداِن«،  الزَّ و»َيُقوُم  ْيُدوَن«،  الزَّ »َيُقوُم  فتقول:  واجلمع،  التثنية  ضمريي 

آَباُؤَك«، و»َقَعَد َأَخَواَك«.

ْيُدوَن  فإن قدمت االسم الظاهر عىل الفعل أحلقت به العالمات، فتقول: »الزَّ
ْيَداِن َيُقوَماِن«، و»آَباُؤَك َيُقوُموَن«، و»َأَخَواَك َيْقُعَداِن«.  َيُقوُموَن«، و»الزَّ

)1)  ما ذكره املؤلف يشبه أن يكون صدر بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري، وهو: 
ِذي َعِلْمُتـاَم                 وال خْتِمَشا َوْجًها وال حَتِلَقا َشَعْر َفـُقوَمـا فُقواَل بِالَّ   

اللغة: »ال ختمشا وجًها«: ال جترحاه من شدة اللطم.  
لعادات  اتباع  غري  من  مكارم،  من  فيه  بام  تذكراه  أن  ابنتيه  من  الشاعر  يطلب  املعنى:   

امليت. عىل  حزًنا  الشعر  وحلق  الوجه  مخش  من  اجلاهلية 
النون،  حذف  عىل  مبني  أمر  فعل  وقوما:  قبلها،  ما  بحسب  الفاء  »فقوما«:  اإلعراب:   
الواو:  »وقوال«:  فاعل،  رفع  حمل  يف  السكون  عىل  مبني  متصل  ضمري  االثنني:  وألف 
عاطفة، قوال: فعل أمر مبني عىل حذف النون، واأللف: فاعل، »بالذي«: الباء حرف 
جر زائد، »الذي«: اسم موصول مبني يف حمل نصب مفعول به، »تعرفانه«: فعل مضارع 
مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، واأللف: ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، واهلاء ضمري 
وعالمة  جمزوم  مضارع  فعل  »ختمشا«:  ناهية،  »وال«:  به،  مفعول  نصب  حمل  يف  مبني 
جزمه حذف النون، وألف االثنني: ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، »وجًها«: مفعول به 
منصوب، »وال«: الواو: عاطفة، ال: ناهية، »حتلقا«: فعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمه 
حذف النون، وألف االثنني: ضمري مبني يف حمل رفع فاعل،  »شعر« مفعول به منصوب 

وعالمة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون العارض للروي.
الشاهد: بناء »قوما« و»قوال« ومها من األفعال اخلمسة عىل حذف النون.  



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 56 

]نواصب الفعل املضارع[

ينصب  ما  ومنها  بنفسه،  ينصب  ما  منها  عرشة،  املضارع  الفعل  نواصب 
بـ»أن« مضمرة بعده.

* فالذي ينصب بنفسه، أربعة:
األول: »َأْن« -بفتح اهلمزة وسكون النون-، وهي حرف مصدري تنصب 

ھ      ہ   ہ    چہ   نحو:  قبلها،  ما  حسب  عىل  بمصدر  وتسبكه  املضارع 
ھچ ]النمل:19، وغريه[.

 فـ»أن« وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مفعول لـ»أوزع«.

وإذا قلَت: »ُيْعِجُبنِي َأْن َتْقَرَأ«، كانت »َأْن« وما دخلت عليه يف تأويل مصدر 
فاعل »يعجب«.

وإذا قلَت: »َعِجْبُت ِمْن َأْن َتْسُكَت«، كانت »َأْن« وما دخلت عليه يف تأويل 
مصدر جمرور بـ»ِمْن«، والتقدير: » َعِجْبُت ِمْن ُسُكوتَِك«.

وينفي  وينصبه  لالستقبال  املضارع  خيلِّص  حرف  وهي  »َلْن«،  والثاين: 
معناه، نحو: چى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ ]الكهف:14[، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پچ ]البقرة:120[.
وتقول يف إعراب املثال األول: لن: حرف نفي ونصب واستقبال، ندعو: 
والفاعل  آخره،  يف  ظاهرة  فتحة  نصبه  وعالمة  بـ»لن«،  منصوب  مضارع  فعل 
حرف  ومن:  الكهف،  أهل  عىل  يعود  »نحن«  تقديره  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري 
مبني  إليه،  مضاف  واهلاء:  مضاف،  دون:  بمن،  جمرور  غري  بمعنى  ودون:  جر، 



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 57 

عىل الكس يف حمل جر، وإهًلا: مفعول ندعو منصوب، وعالمة نصبة فتحة ظاهرة.

وتقول يف إعراب املثال الثاين: لن: حرف نفي ونصب واستقبال، ترىض: 
منع من  األلف  مقدرة عىل  فتحة  نصبه  بـ»لن«، وعالمة  فعل مضارع منصوب 
عىل  مبني  املخاطب  ضمري  والكاف:  جر،  حرف  عن:  عنك:  التعذر،  ظهورها 
الفتح يف حمل جر، اليهود: فاعل ترض، وال النصارى: معطوف عليه، واملعطوف 
ظهورها  من  منع  األلف،  عىل  مقدرة  ضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع،  املرفوع  عىل 

التعذر.

والثالث: »إًذا«)1)، برشط أن تكون مصدرة ومتصلة بفعل مستقبل.

َأْن  »ُأِريُد  قال:  ُأَكافَِئَك«، جواًبا ملن  »إًِذا  مثاهلا مستكملة للرشوط قولك: 
ُأْكِرَمَك«.

الناصب  من  لتجرده  مرفوع  للمتكلم  مسند  مضارع  فعل  أريد:  وإعرابه: 
واجلازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت فيه وجوًبا 
بأن،  فعل مضارع منصوب  وأكرم:  وأن: حرف مصدر ونصب،  »أنا«،  تقديره 
»أنا«،  تقديره  وجوًبا  فيه  مسترت  والفاعل  آخره،  يف  ظاهرة  فتحة  نصبه  وعالمة 
والكاف ضمري املخاطب مفعول مبني عىل الفتح يف حمل نصب؛ ألنه اسم مبني 
ال يظهر فيه إعراب، وإًذا: حرف جواب وجزاء ونصب، وأكافِئ: فعل مضارع 
منصوب بـ»إًذا«، وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت فيه 

وجوًبا تقديره »أنا«، والكاف: مفعول مبني عىل الفتح يف حمل نصب.

فلو اختل رشط من الرشوط الثالثة، وجب رفع الفعل بعدها.

تنصب،  مل  أم  نصبت  )إًذا(،  باأللف  يكتبوهنا  فالبرصيون  مذاهب،  »إًذا«  كتابة  يف    (1(
والكوفيون يكتبوهنا نوًنا مطلًقا)إذن(، وقيل إن َنَصَبت تكتب نوًنا، وإن مل تنصب تكتب 

)ص92). وايل  حلسني  اإلمالء  كتاب  بالعكس.  وقيل  الفراء،  قول  وهو  ألًفا 
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وقد أجازوا الفصل بينها وبني الفعل بالقسم، كقوله:

بَِحْرٍب َنْرِمَيُهـــــْم  -َواهللِ-  امَلِشيِب)1)إًِذا  َقْبِل  ِمْن  الطِّْفَل  ُتِشْيُب 

والرابع: »َكي« املصدرية، وهي التي تتقدمها الالم لفًظا أو تقديًرا، وُسميت 
مصدرية ألهنا تسبك ما بعدها بمصدر جمرور بالالم امللفوظ هبا أو املقدرة، كام 

يظهر بالتمثيل.

فمثال األوىل: »ِجْئُت لَِكْي َأْقَرَأ الِعْلَم«.

وإعرابه: جئت: فعل وفاعل، لكي: الالم حرف تعليل وجر، وكي: حرف 
فتحة  نصبه  وعالمة  بـ»كي«،  منصوب  مضارع  فعل  وأقرأ:  ونصب،  مصدر 
ظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت وجوًبا يعود عىل املتكلم تقديره: »أنا«، 
العلم: مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة، وكي املصدرية وما دخلت 

عليه يف تأويل مصدر جمرور بالالم التعليلية، والتقدير: »ِجْئُت لِِقَراَءِة الِعْلِم«. 

رت الالم.   ومثال الثانية: »ِجْئُت َكي َأْقَرَأ الِعْلَم«، وُقدِّ

)1)  بيت من الوافر، ينسب حلسان بن ثابت، وهو مثبت يف ملحق ديوانه بيًتا مفرًدا.
اللغة: »نرميهم«: املراد: نصيبهم، »املشيب«: زمن الشيب.  

املعنى: إًذا -واهلل- نصيب هؤالء القوم بقتال يشيب الولدان قبل أن يبلغوا سن الشيب،   
والرعب. الفزع  من  ما حيصل هلم  بسبب  وذلك 

اإلعراب: »إًذا«: حرف جواب وجزاء ونصب ال حمل له، »واهلل«: الواو للقسم، »اهلل«   
مقسم به جمرور بالواو، واجلار واملجرور متعلقان بفعل قسم حمذوف، »نرميهم«: نرمي: 
به،  مفعول  نصب  حمل  يف  مبني  الغائبني  ضمري  »هم«:  بـ»إًذا«،  منصوب  مضارع  فعل 
»بحرب«: جار وجمرور متعلقان بنرمي، »تشيب«: فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمري 
مسترت جواًزا تقديره »هي« يعود عىل احلرب، »الطفل«: مفعول به منصوب، واجلملة 
مضاف،  وقبل  بتشيب،  متعلقان  وجمرور  جار  قبل«:  »من  حلرب،  صفة  جر  حمل  يف 

جمرور. إليه  مضاف  و»املشيب«: 
الشاهد: نصب املضارع وهو »نرميهم« بإًذا، مع الفصل بينهام بالقسم.  
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الثاين،  يف  وتقديًرا  األول،  يف  لفًظا  الالم  لوجود  نفسها  بـ»كي«  فالنصب 
وهي حينئٍذ مصدرية؛ لتأويل الفعل بعدها بمصدر. 

فإن مل تتقدمها الالم لفًظا وال تقديًرا، كانت »كي« حرف تعليل وجر، بمنزلة 
التعليلية،  بعد »كي«  بـ»أن« مضمرة  بعدها منصوًبا  الفعل  اجلر، ويكون  حرف 

نحو قولك: »ِجْئُت َكْي َأْسَتِفيَد« إذا مل تقدر الالم.
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* والذي ينصب بـ»أن« مضمرة بعده ستة:
األول: »الم كي«، أي: الالم املفيدة للتعليل، فيكون الفعل بعدها منصوًبا 

بأن مضمرة، كقوله تعاىل حكاية عن احلواريني: چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ  ی  یچ)1) ]املائدة:113[، وقوله تعاىل: چمت  ىت   يت  جث  مث         ىث  

يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخچ ]الطالق:12[.

الثاين: »الم اجلحود« -أي: النفي- والم اجلحود: هي املسبوقة بكان املنفي 
بـ»ما«، أو يكن املنفي بـ»مل«.

مثال األوىل: چہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓچ ]آل عمران:179[، 
چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ ]األنفال:33[.

ومثال الثانية: چۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھچ ]النساء:137[.

چڤ  ڤ   الثالث: »َحتَّى« إذا كان ما قبلها مستقباًل، نحو قوله تعاىل: 
ڳ    چڳ   تعاىل:  وكقوله  ]البقرة:102[،  ڄچ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ 

]املائدة:68[.

منصوب  بعدها  والفعل  وجر،  غاية  حرف  حتى:  اإلعراب:  يف  وتقول 
بـ»أن« مضمرة.

املؤلف  ذكره  ما  اآلية شاهد عىل  وليس يف  »ونعلم«،  والصحيح  »لنعلم«،  األصل  )1)  يف 
چ ڃ   ڃ   الفعل بعد الم كي، نحو قوله تعاىل:  آيات جاء فيها  –رمحه اهلل-، وهناك 
ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ]البقرة:143[، 

اآليات. من  وغريها 
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دفعة  ينقيض  بعدها  الفعل  كان  إذا   :» »إاِلَّ بمعنى:  وتكون  »أو«،  الرابع: 
واحدة، وبمعنى »إىل«: إذا كان ينقيض شيًئا فشيًئا.

«؛ ألن اإلسالم  فمثال األوىل: »أَلَْقُتَلنَّ الَكافَِر َأْو ُيْسِلَم«، فـ»أو« بمعنى »إالَّ
حيصل دفعة واحدة.

«، والفعل بعدها  وتقول يف اإلعراب حينئذ: أو: حرف عطف بمعنى »إاِلَّ
 .» منصوب بـ»أن« مضمرة بعد »أو« التي بمعنى »إاِلَّ

ي«، فـ»أو« بمعنى »إىل«؛ ألن قضاء  ومثال الثانية: »أَلَْلَزَمنََّك َأْو َتْقِضَينِي َحقِّ
احلق ينقيض شيًئا فشيًئا.

وتقول يف اإلعراب: أو: حرف عطف بمعنى »إىل«، والفعل بعدها منصوب 
بـ»أن« مضمرة بعد »أو« التي بمعنى »إىل«.

ر، والتقدير يف املثال  وهي يف املثالني عاطفة ملصدر مؤول عىل مصدر ُمقدَّ
الثاين:  املثال  يف  والتقدير  ِمنُْه«،  إِْساَلٌم  َأْو  لِْلَكافِِر  ِمنِّي  َقْتٌل  »َلَيْحُصَلنَّ  األول: 

ي«.  »َلَيُكوَننَّ ِمنِّي ُماَلَزَمٌة َلَك َأْو َقَضاٌء ِمنَْك حِلَقِّ

اخلامس: »فاء السببية«، وهي: املفيدة لكون ما قبلها سبًبا ملا بعدها.

قبلها،  ملا  مصاحًبا  بعدها  ما  لكون  املفيدة  وهي:  املعية«،  »واو  السادس: 
َفَيُموَت، أو:  َزْيٍد  ُيْقىَض َعىَل  أن يقعا يف جواب نفي حمض)1)، نحو: »اَلَ  برشط: 

َوَيُموَت«، أو يقع يف جواب طلب، وأنواعه ثامنية:

)1)  النفي املحض هو: النفي اخلالص من معنى اإلثبات، فإن كان يف النفي معنى اإلثبات، 
ُم« إذ املعنى: أنت  ْر بعده »أن« فيكون الفعل مرفوعًا، نحو: »ما تزال جتتهُد فتتقدَّ مل ُتقدَّ
، إذ املعنى إثبات  ثابت عىل االجتهاد، ونحو: »ما تأتينا إال فنحدُثك« فالنفي منتقض بإالَّ

املجيء، ونحو: »أمل تأتنا فنكرُمك« فاالستفهام هنا للتقرير وليس االستفهام حقيقيًّا.  
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لعبيده:  املوىل  قول  نحو  األدنى،  من  األعىل  طلب  وهو:  األمر،  األول: 
»َأطِيُعويِن َفُأْنِعَم َعَلْيُكْم، أو: َوُأْنِعَم َعَلْيُكْم«.

العبيد ملوالهم:  الدعاء، وهو: طلب األدنى من األعىل، نحو قول  الثاين: 
»َأْنِعْم َعَلْينَا َفنُطِيَعَك، أو: َوُنطِيَعَك«.

الثالث: النهي، وهو: طلب الكف عن الفعل، نحو: »اَل خُتَالِْف َويِلَّ اأْلَْمِر 
َفَيْغَضَب َعَلْيَك، أو: َوَيْغَضَب َعَلْيَك«، ونحو قوله تعاىل: چٻ  ٻ  پ  
الواو  كانت  »َوَتْفَشُلوا«  القرآن  قلت يف غري  ولو  ]األنفال:46[،  پ  پچ 

واو املعية.

الرابع: االستفهام، وهو: طلب الفهم، نحو: »َهِل اْجَتَمَعِت التَّاَلِمَذُة َفنَْقَرَأ، 
أو: َوَنْقَرَأ؟«.

اخلامس: العرض، وهو: الطلب برفق، نحو: »َأاَل َتنِْزاَلِن ِعنَْدَنا َفنُْكِرَمُكاَم، 
أو: َوُنْكِرَمُكاَم«.

جَت  َتزوَّ »َهالَّ  نحو:  وإزعاج،  بحث  طلب  وهو:  التحضيض،  السادس: 
بِْكًرا فُتالِعَبَها وُتالِعَبَك«)1)، ولو قلَت: »َوُتالِعَبَها« كانت الواو واو املعية.

السابع: التمني، وهو: طلب األمر املستحيل أو ما فيه عس، نحو: چۅ  
ۅ            ۉ  ۉ   ې  ېچ ]النساء:73[، ولو قلَت: »وأفوَز« كانت الواو 

واو املعية، ونحو قول الفقري: »َلْيَت يِل َمااًل َفَأُحجَّ ِمنُْه، أو: َوَأُحجَّ ِمنُْه«.

الثامن: الرتجي، وهو: طلب األمر املحبوب، كقوله تعاىل: چڀ   ٺ  ٺ  

)1)  هذه العبارة قطعة من حديث صحيح أصله يف البخاري ومسلم، وهو هبذا اللفظ دون 
اإلمام  الرجل  استئذان  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  البخاري،  صحيح  يف  السببية  فاء 

)349/2-350رقم2967).
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ٺچ)1) ]عبس:4[، ولو قلت يف الكالم: »َوَتنَْفَعُه« كانت الواو واو املعية.
تنبيـه

و»كي«  و»إًذا«  و»لْن«  »أْن«  وهي:  أربعة،  بنفسه  الناصب  أن  ُعِلم  قد 
املصدرية.

وأنَّ الناصب »َأْن« مضمرة فيام عدا ذلك، إالَّ أهنا تضمر وجوًبا بعد: الفاء 
والواو الواقعتني يف جواب الطلب بأنواعه الثامنية وكذلك بعد النفي، وبعد الم 

اجلحود)2).

وأما بعد الم التعليل)3)، وكي التعليلية فتضمر جواًزا، وجيوز إظهارها.

)1)  يف األصل: »لعله يذكر فتنفعه الذكرى« وهو غري صحيح.
)2)  وتضمر »أن« وجوًبا أيًضا بعد »حتى« و »أو«.

)3)  الم التعليل هي املسامة »الم كي«.
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]جوازم الفعل املضارع[

جوازم الفعل املضارع ستة عرش، منها ما جيزم فعاًل واحًدا، ومنها ما جيزم 
فعلني.

* فالذي جيزم فعاًل واحًدا، مخسة:
األول: »َلـْم«، وهي حرف ينفي الفعل املضارع، وجيزمه، ويقلب معناه إىل 

امليض، نحو: چپ  ڀ   ڀ  ڀچ ]اإلخالص:3[.

وتقول يف إعرابه: مل: حرف نفي وجزم وقلب، ويلد: فعل مضارع جمزوم 
بلم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره »هو« يعود 

عىل اهلل.

فقد نفت الفعل، وجزمته، وقلبت معناه من احلال واالستقبال إىل امليض.

]الرشح:1[،  ہچ  ہ   ہ   چۀ    تعاىل:  كقوله  اهلمزة  عليها  وتدخل 
چڑ  ک  ک     ک  کچ ]الفيل:1[، چگ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳچ ]الفيل:2[.

تقول يف اإلعراب: اهلمزة لالستفهام، والفعل األول والثالث)1) جمزومان 
بالسكون، والثاين)2) جمزوم بحذف حرف العلة.

ـا«، وهي مثل »مل« يف النفي واجلزم والقلب.  الثاين: »َلـمَّ

وختالفها يف وجوب اتصال نفي منفيها بحال النطق، بخالف »مل« فإنه جيوز 
انقطاع نفي منفيها عن احلال، ومن َثمَّ جاز أن تقول: »مَلْ َيُكْن ُثمَّ َكاَن«، وامتنع أن 

)1)  الفعل األول هو: »نرشح« والفعل الثالث هو: »جيعل«.
)2)  الفعل الثاين هو: »أمل تَر«.
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تقول: »مَلاَّ َيُكْن ُثمَّ َكاَن«.

وبأن منفيها متوقع الثبوت بخالف منفي »مل« أال ترى أن معنى قوله تعاىل: 
چۀ   ہ  ہ  ہچ ]ص:8[، أهنم مل يذوقوه إىل اآلن، وأن ذوقهم له متوقع.

وتدخل عليها مهزة االستفهام، نحو قوله: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . َواِزُع)1). ْيُب  َوالشَّ َأْصُح  ـا  َأَلـمَّ  ...

)1)  عجز بيت من الطويل، للنابغة الذبياين من قصيدة يعتذر فيها للنعامن بن املنذر، ومتامه: 
با                    َوُقلُت ... َعىَل ِحنَي َعاَتْبُت امَلِشيَب َعىَل الصِّ   

ويروى »أملا تصح« بدل »أملا أصح«.   
با«: اسم الصبوة، وهي ميل إىل هوى النفس  اللغة: »عاتبت«: ُلـْمُت يف تسخط، »الصِّ  
عر، »أصح« فعل مضارع مأخوذ  واتباع شهواهتا، »املشيب«: هو ابيضاض املسَودِّ من الشَّ

من الصحو وهو زوال السكر، »وازع« زاجر، كاف. 
زمان  ذهاب  بعد  ب  حل  وقد  للشيب  معاتبتي  وقت  واهنمل  الدمع  مني  سال  املعنى:   
إياها: كيف ال أصحو  لنفيس موبًخا  الشهوات، وقلت  والفتوة واالنغامس يف  الصبوة 

وواعظ؟!. زاجر  أكرب  والشيب  الشهوات،  يف  واسرتسايل  غفلتي  من  وأفيق 
اإلعراب: »عىل حني«: عىل: حرف جر، حني: يروى باجلر معرًبا، ويروى بالفتح مبنيًّا   
متعلقان  واملجرور  واجلار   ، حمالًّ أو  لفًظا  بـ»عىل«  جمرور  فهو  كلٍّ  وعىل  املختار،  وهو 
يف  مبني  متصل  ضمري  التاء:  ماض،  فعل  »عاتبت«:  سابق،  بيت  يف  »كفكف«  بقوله 
حمل رفع فاعل، واجلملة يف حمل جر بإضافة حني إليها، »املشيب«: مفعول به منصوب 
لعاتبت، »عىل الصبا«: جار وجمرور متعلقان بعاتبت، »فقلت«: الفاء عاطفة »وقلت«: 
فعل ماض، والتاء: ضمري متصل مبني يف حمل رفع فاعل، واجلملة معطوفة عىل مجلة 
عاتبت، »أملا«: اهلمزة لالستفهام اإلنكاري، »ملا«: حرف نفي وجزم وقلب، »أصح«: 
فعل مضارع جمزوم بـ»ملا« وعالمة جزمه حذف حرف العلة، وفاعله ضمري مسترت فيه 
مبتدأ مرفوع، »وازع«: خرب  للحال، والشيب:  الواو  »أنا«، »والشيب«:  تقديره  وجوًبا 

مرفوع، واجلملة يف حمل نصب حال.
الشاهد: يف »أملا أصح والشيب وازع« حيث دخلت مهزة االستفهام عىل »ملا«.   
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الثالث والرابع: »ال والالم« الطلبيتان.

ڦچ  ڦ   چڤ   البنه:  لقامن  قول  عن  حكاية  تعاىل  اهلل  قول  »ال«  مثال 
]لقامن:13[، وقوله: چې  ېچ ]البقرة:286[.

ڭ   چۓ   ]الطالق:7[،  ڃچ  ڃ   چڃ   الالم:  ومثال 
ڭچ ]احلج:29[.

واخلامس: الطلب، سواء كان أمًرا أو هنًيا أو استفهاًما.

مثال األمر: »اْسُكْت َتْسَلْم«، فاجلوب وهو »َتْسَلْم« جمزوم يف جواب الطلب 
وهو »اْسُكْت«.

ومثال النهي: »اَل َتْسُلْك َمَسالَِك التَُّهِم َتنُْج«، فاجلواب وهو »َتنُْج« جمزوم 
يف جواب الطلب وهو »ال تسلك«.

ْث« جمزوم يف  ْثَك؟«، فاجلواب وهو »ُنَحدِّ ومثال االستفهام: »َهْل َتْأتِينَا ُنَحدِّ
جواب االستفهام، وهو »َهْل َتْأتِينَا؟«.
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* والذي جيزم فعلني ثالثة عرش:
املضارع  جيزم  حرف  وهي  النون-،  وسكون  اهلمزة  -بكس  »إْن«  األول: 

. لفًظا واملاض حمالًّ

مثال املاض: »إِْن َقاَم َزْيٌد َقاَم َعْمٌرو«.

الرشط،  فعل  ى  يسمَّ األول  فعلني،  إن: حرف رشط جازم جيزم  وإعرابه: 
ى جوابه وجزاؤه، وقام: فعل ماض فعل الرشط مبني عىل الفتح، يف  والثاين يسمَّ
حمل جزم بإن، وزيد: فاعل، وقام الثاين: جواب الرشط مبني عىل الفتح، يف حمل 

جزم بإن، وعمرو: فاعل.

ومثال املضارع: چڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ]األنفال:29[، األول)1): 
جمزوم بحذف النون، والثاين)2): جمزوم بالسكون.

وقوله تعاىل: چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ 
بالعطف  والثاين)4): جمزوم  النون،  الفعل األول)3): جمزوم بحذف  ]البقرة:284[، 

ولفظ  بالسكون،  جمزوم  »ُياسْبُكم«  وهو  والثالث:  فاعل،  فيهام  والواو  عليه، 
اجلاللة فاعله.

ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ   گ   چگ   تعاىل:  قوله  ونحو 
فعل  فـ»جتتنبوا«:  ]النساء:31[،  ڱچ  ڱ   ڱ   ڱ  

)1)  الفعل األول: »تتقوا«.
)2)  الفعل الثاين: »جيعل«.

)3)  الفعل األول: »تبدوا«.
)4)  الفعل الثاين: »ختفوه«.
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ونكفر: فعل مضارع  والواو: فاعل،  مضارع فعل الرشط جمزوم بحذف النون، 
جواب الرشط جمزوم بالسكون، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره »نحن« 

يعود عىل اهلل.

ثم  يعقل،  ال  ما  عىل  للداللة  موضوعة  األصل  يف  وهي  »َما«،  الثاين: 
گ   گ   گ   گ   چک   تعاىل:  قوله  نحو  فجزمت،  الرشط  معنى  نت  ضمِّ

ڳچ)1) ]البقرة:272[.
وإعرابه: ما: اسم رشط جازم مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول مقدم 
لتنفقوا، وتنفقوا: فعل مضارع جمزوم بحذف النون فعل الرشط، ومن خري: جار 
حرف  بحذف  جمزوم  للمجهول)2)  مبني  مضارع  فعل  ويوف:  ملا،  بيان  وجمرور 
العلة وهو جواب الرشط، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره »هو« 

يعود عىل »ما«. 

ثم  يعقل،  من  عىل  للداللة  موضوعة  وهي  امليم-،  -بفتح  »َمْن«  الثالث: 
ا ُيَثْب َعَلْيِه«، وچڦ  ڦ   نت معنى الرشط فجزمت، نحو: »َمْن َيْعَمْل َخرْيً ُضمِّ

ڄ  ڄ  ڄچ ]النساء:123[.

وإعرابه: من: اسم رشط جازم جيزم فعلني مبني عىل السكون يف حمل رفع 
الرشط،  فعل  السكون  جزمه  وعالمة  بمن  جمزوم  مضارع  فعل  يعمل:  مبتدأ، 
والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره »هو« يعود عىل »من«، واجلملة من الفعل 
وهو »يعمل« والفاعل وهو الضمري املسترت يف حمل رفع خرب املبتدأ، ويثب: فعل 
ضمري  الفاعل  ونائب  السكون،  جزمه  وعالمة  جمزوم  للمجهول  مبني  مضارع 

)1)  يف األصل »وما تفعلوا« وهو غري صحيح.

)2)  األوىل أن نقول ههنا مبني ملا مل يسم فاعله.
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مسترت فيه جواًزا تقديره »هو« يعود عىل »من«.

وإعراب املثال الثاين واضح مما قبله.

ثم  يعقل،  ال  ما  عىل  للداللة  موضوعة  األصل  يف  وهي  »َمْهاَم«،  الرابع: 
نت معنى الرشط فجزمت، نحو: »َمْهاَم َتْقَرْأ َأْقَرْأ«، و»َمْهاَم َتْسَتِقْم َيْرَض اهللُ  ُضمِّ
َتْسَتِقياَم  »َمْهاَم  وللمثنى:  ُأْعتِْقِك«،  َتْسَتِقيِمي  »َمْهاَم  لأَلَمِة:  َعَلْيَك«، ونحو قولك 

ُتْرَزَقا«، وإعرابه ظاهر.

اخلامس: »إْذَما«، وهي موضوعة ملجرد تعليق اجلواب عىل الرشط كـ»إِْن«، 
ا«. ٍء َفاْمَتثِْل َأْمَرمُهَ ولذا كانت حرًفا عىل األصح، نحو: »إِْذَما َيْأُمْرَك َوالَِداَك بيَِشْ

حمل  ال  السكون  عىل  مبني  فعلني  جيزم  جازم  رشط  حرف  إذما:  وإعرابه: 
جزمه  وعالمة  بإذما  جمزوم  الرشط  فعل  مضارع  فعل  ويأمر:  اإلعراب،  من  له 
السكون، والكاف: ضمري املخاطب مبني عىل الفتح يف حمل نصب مفعول يأمر، 
املحذوفة  والنون  مثنى،  ألنه  األلف  رفعه  وعالمة  مرفوع  يأمر  فاعل  ووالدا: 
لإلضافة عوض عن التنوين يف االسم املفرد، ووالدا: مضاف، والكاف: مضاف 
والفاء:  بيأمر،  متعلق  وجمرور  جار  وبيشء:  جر،  حمل  يف  الفتح  عىل  مبني  إليه 
جزم  حمل  يف  السكون  عىل  مبني  أمر  فعل  وامتثل:  الرشط،  جواب  يف  واقعة 
جواب الرشط، والفاعل ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره »أنت«، وأمر: مفعول 
لـ»امتثل«، منصوب بالفتحة، وأمر مضاف، واهلاء: مضاف إليه مبني عىل الضم 

يف حمل جر، وامليم واأللف حرفان داالن عىل التثنية)1).

)1) من العلامء من يقول: إن امليم: حرف عامد، أي: تعتمد عليه األلف يف الظهور، واأللف: 
حرف دال عىل التثنية، وسيمر علينا ذلك يف مواضع عدة، فانتبه. 
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ونحو قوله: 

آِمٌر َأْنَت  َمـــــا  َتْأِت  إْذَما  َآتَِيا)1)وإِنََّك  َتْأُمُر  ـــــاُه  إيَّ َمْن  ُتْلِف  بِِه 

السادس: »َأي«، وهي بحسب ما تضاف إليه:

ِلْس  - فإن أضيفت إىل اسم املكان كانت ظرف مكان، نحو: »َأيَّ َمَكاٍن جَتْ
َأْجِلْس«.

َتُصْم  َيْوٍم  »َأيَّ  نحو:  زمان،  كانت ظرف  الزمان  اسم  إىل  أضيفت  وإن   -
َأُصْم«.

ْب«. ْب َأرْضِ - وإن أضيفت إىل مفعول كانت مفعواًل، نحو: »َأيَّ َرُجٍل َترْضِ

الرشط  معنى  نت  ُضمِّ ثم  زمان  ظرف  األصل  يف  وهي  »َمَتى«،  السابع: 
فجزمت، نحو:

)1) بيت من الطويل، مل أقف عىل قائله.
اللغة: »تلف«: جَتِْد، »آتًِيا«: فاعاًل.  

املعني: إن كنت تفعل ما تأمر الناس بفعله فإهنم يتأثرون بأوامرك فيفعلون ما تأمرهم به.  
إن،  اإلعراب: »إن«: حرف توكيد ونصب، والكاف: ضمري مبني يف حمل نصب اسم   
و»إذما«: حرف رشط جازم، و»تأت«: فعل مضارع جمزوم بـ»إذما« فعل الرشط وعالمة 
و»أن«:  املفعولية،  عىل  نصب  حمل  يف  مبني  موصول  اسم  و»ما«:  الياء،  حذف  جزمه 
ضمري منفصل مبني يف حمل رفع عىل االبتداء، و»التاء«: حرف خطاب، و»آمر«: خرب 
املبتدأ مرفوع، و»به«: جار وجمرور متعلقان بآمر، و»تلف«: فعل مضارع جمزوم بـ»إذما« 
جواب الرشط وجزاؤه وعالمة جزمه حذف الياء، والفاعل ضمري مسترت وجوًبا تقديره 
لتلف، و»إيا«: ضمري  أول  »أنت«، و»من«: اسم موصول مبني يف حمل نصب مفعول 
مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول مقدم لـ»تأمر«، و»اهلاء«: حرف دال عىل الغيبة، 
و»تأمر«: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، واجلملة صلة املوصول ال حمل هلا 

من اإلعراب، و»آتيا«: مفعول ثان لتلف منصوب.
الشاهد: »إذما تأت تلف« حيث جزم بـ »إْذما« فعلني؛ األول: »تأت« وهو فعل الرشط،   

الرشط.  جواب  وهو  »تلف«  والثاين: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َتْعِرُفويِن)1). اْلِعاَمَمـــــَة  َأَضِع  َمَتى 

التقاء  من  للتخلص  بالكس  ك  وحرِّ بالسكون  جمزوم  الرشط  فعل  فأضْع: 
والعاممة:  املتكلم،  عىل  يعود  »أنا«  تقديره  وجوًبا  مسترت  والفاعل  الساكنني، 
مجع  ضمري  والواو:  النون،  بحذف  جمزوم  الرشط  جواب  وتعرفوين:  مفعول، 

املخاطبني فاعل، والنون املوجودة للوقاية، والياء: ضمري املتكلم مفعول.

ونحو: »َمَتى ُتْكِرَما َأَبَوْيُكاَم ُيْكِرَماُكاَم«.

فتكرما: فعل الرشط جمزوم بحذف النون، ويكرما: جواب الرشط جمزوم 
بحذف النون أيًضا، واأللف فيهام فاعل.

ونحو قولك للمؤنثة املخاطبة: »َمَتى ُتطِيِعي َزْوَجِك َتْدُخيِل اجلَنََّة«.

والياء: ضمري املؤنثة املخاطبة  فتطيعي: فعل الرشط جمزوم بحذف النون، 
الرشط جمزوم  وتدخيل: جواب  إليه،  والكاف: مضاف  مفعول،  وزوج:  فاعل، 

)1)  عجز بيت من الوافر، لسحيم بن وثيل الرياحي، وصدره: 
ُع الثَّنَاَيا                 .......................... َأَنا اْبُن َجاَل َوَطالَّ   

ع«: صيغة مبالغة من الطلوع وهو الصعود، »الثنايا«: مجع  اللغة: »جال«: كشف، »طالَّ  
احلرب. عاممة  »العاممة«:  الشدائد،  مقتحم  واملراد  العقبة،  وهي  ثنية 

املعنى: أنا ابن رجل شجاع كشف األمور واقتحم صعاهبا، متى أضع عىل رأيس عاممة   
شجاعتي. تعرفون  احلرب 

اإلعراب: »أنا«: ضمري مبني يف حمل رفع مبتدأ، »ابن«: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة،   
»جال«: مضاف إليه ممنوع من الرصف للعلمية ووزن الفعل، وهو علم منقول من الفعل، 
أو »جال« فعل ماض وفاعله يعود عىل حمذوف تقديره »رجل« بعد »ابن« مضاف إليه، 
عىل  معطوف  »وطالع«:  األمور،  جال  رجل  ابن  أنا  أي:  املقدر؛  لرجل  صفة  واجلملة 
ابن مرفوع عالمة رفعه الضمة وهو مضاف، »الثنايا«: مضاف إليه جمرور وعالمة جره 

املقدرة. الكسة 
الشاهد: »متى أضع العاممة تعرفوين« حيث جزم بـ»متى« فعلني؛ أوهلام: »أضع« وهو   
البيت. عجز  املؤلف  أعرب  وقد  الرشط،  جواب  وهو  »تعرفون«  وثانيهام:  الرشط،  فعل 
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بحذف النون، والياء: فاعل، واجلنة: مفعول.

معنى  نت  ُضمِّ ثم  كـ»متى«  زمان  ظرف  األصل  يف  وهي  اَن«،  »أيَّ الثامن: 
َتِهْد جَتِْد«. اَن جَتْ الرشط فجزمت، نحو قولك: »أيَّ

وإعرابه: جتتهد: فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون، وجتد: جواب 
الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون أيًضا.

كلها  األفعال  كانت  جَتُِدوا«،  َتِهُدوا  »جَتْ أو:  جَتَِدا«،  َتِهَدا  جَتْ اَن  »أيَّ قلت:  فلو 
جمزومة بحذف النون، واأللف أو الواو فاعل.

َتِهِدي جَتِِدي«. اَن جَتْ وتقول للمؤنثة املخاطبة: »أيَّ

نت  التاسع: »أْيَن«، وهي يف األصل موضوعة للداللة عىل املكان، ثم ُضمِّ
ڱچ  ڱ   ڱ   ڳ   چڳ   تعاىل:  قوله  نحو  فجزمت،  الرشط  معنى 

]البقرة:115[.

 وإعرابه: أين: اسم رشط جازم، تولوا: فعل مضارع جمزوم بحذف النون 
فعل الرشط، والواو: ضمري املخاطبني فاعل، والفاء: واقعة يف جواب الرشط، 
: بمعنى هناك خرب مقدم، ووجه اهلل: مبتدأ مؤخر، واجلملة من املبتدأ واخلرب  وَثمَّ

يف حمل جزم جواب الرشط.

ونحو: »َأْيَن َتْطُلْبُه جَتِْدُه«، فتطلبه: فعل الرشط، وجتد: جواب الرشط.

العارش: »أنَّى«، وهي يف األصل موضوعة للداللة عىل املكان، ثم ضمنت 
فتفعل: فعل الرشط،  َنتَّبِْعَك«،  َتْفَعْل  »َأنَّى  معنى الرشط فجزمت، نحو قولك: 

ونتبع: جوابه.

وتقول للمثنى: »أنَّى َتْأتَِيا ُنْكِرْمُكاَم«، وجلمع الذكور: »أنَّى َتْأُتوا ُنْكِرْمُكْم«، 
ففعل الرشط يف املثالني جمزوم بحذف النون، واجلواب فيهام جمزوم بالسكون.
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 احلادي عرش: »َحيُثام«، وهي يف األصل موضوعة للداللة عىل املكان كأين 
وأنَّى، ثم ضمنت معنى الرشط فجزمت، كقوله: 

اللَّـ َلَك  ْر  ُيَقدِّ َتْســـــَتِقْم  األَْزَماِن)1)َحْيُثاَم  َغابِِر  يِف  َنَجاًحا  ــــــُه 

تستقم: فعل مضارع فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه  وتقول يف إعرابه: 
ويقدر:  املخاطب،  عىل  يعود  »أنت«  تقديره  وجوًبا  مسترت  والفاعل:  السكون، 
جواب الرشط جمزوم بالسكون أيًضا، ولك: جار وجمرور متعلق بقوله »يقدر«، 
ولفظ اجلاللة: فاعل، ونجاًحا: مفعول، يف غابر: جار وجمرور متعلق بمحذوف 

صفة لـ»نجاًحا«، وغابر: مضاف، واألزمان: مضاف إليه.

هنا  واملراد  املستقبل،  الزمن  وبمعنى  املاض،  الزمن  بمعنى  يطلق  والغابر 
الثاين.

»َحْيُثاَم  الذكور:  جلمع  وقولك  مَعَك«،  َأْجِلْس  ِلْس  جَتْ »حيُثام  وكقوله: 
ِلَسا َنْجِلْس َمَعُكاَم«، وللمفردة  ِلُسوا َنْجِلْس َمَعُكْم«، وللمثنى مطلًقا: »َحْيُثاَم جَتْ جَتْ

ِليِس َأْجِلْس َمَعِك«. املخاطبة: »َحْيُثاَم جَتْ

ثم  احلال،  عىل  للداللة  موضوعة  األصل  يف  وهي  »َكْيَفاَم«،  عرش:  الثاين 
َنُقْم  َيُقْم َعْمٌرو«، و»َكْيَفاَم  َزْيٌد  َيُقْم  ضمنت معنى الرشط فجزمت، نحو: »َكْيَفاَم 

َفُقْم«، وإعرابه ظاهر.

)1)  بيت من اخلفيف، مل أقف عىل قائله.
األزمان«:  »غابر  ُيَبلِّْغَك،  »يقدر«:  املستقيم،  الطريق  يف  وتس  تعتدل  »تستقم«:  اللغة:   

 . قيها با
من  الصاحلني سبب  والسري يف مسالك  املستقيم  الطريق  االستقامة عىل  يقول:  املعنى:   

يريد. ما  ونواله  برغباته  املرء  فوز  أسباب 
فعل  »تستقم« وهو  أوهلام:  فعلني؛  بـ»حيثام«  ر« حيث جزم  يقدِّ تستقم  »حيثام  الشاهد:   

البيت. املؤلف  أعرب  وقد  الرشط،  جواب  وهو  ر«  »يقدِّ وثانيهام:  الرشط، 
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الثالث عرش: »إَِذا«، ومل يسمع اجلزم هبا إال يف الشعر كقوله:

بِاْلِغنَى َربَُّك  َأْغنَاَك  َما  ِل)1)اْســـــَتْغِن  َفَتَجمَّ َخَصاَصٌة  ُتِصْبَك  َوإَِذا 
نت معنى  ثم ُضمِّ املستقبل  الزمان  للداللة عىل  وهي يف األصل موضوعة 

الرشط فجزمت. 

* يف بيان ما تلحقه »ما« وما ال تلحقه، وما جيوز فيه األمران:
هذه األدوات يف حلاق لفظ »ما« هبا عىل ثالثة أقسام:

»َحْيُثاَم«  فتقول:  و»إِْذ«  »َحْيُث«  وهو:  هبا،  مقرتًنا  إال  جيزم  ال  قسم   )((
و»إِْذَما«. 

)1) بيت من الكامل، روي: »فتحمل« و»فتجمل«، وهو لعبد قيس بن خفاف الربمجي، أو 
حلارثة بن بدر الغداين التميمي.

واملصلح،  واملرب  والسيد  املالك  عىل  ويطلق  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  »ربك«:  اللغة:   
»اخلصاصة«: الفقر الشديد، »جتمل«: اظهر اجلامل وعدم احلاجة تعفًفا، وباحلاء »حتمل«: 

واجلهد.  املشقة  محل  تكلف 
الغنى وعدم  نالتك حاجة وفقر أظهر  باملال، وإذا  إياك  إغناء ربك  املعنى: استغن مدة   
احلاجة، وارَض بأي يشء تعفًفا، أو تكلف محل املشقة واجلهد إذا نالتك الشدة فإهنا ال 

الفرج. ويأيت  تدوم 
اإلعراب: »استغن«: فعل أمر مبني عىل حذف حرف العلة، والفاعل ضمري مسترت وجوًبا   
تقديره »أنت«، »ما«: مصدرية ظرفية، »أغناك«: فعل ماض، والكاف: ضمري مبني يف 
حمل نصب مفعول به، »ربك«: رب: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والكاف: ضمري 
مبني يف حمل جر مضاف إليه، »بالغنى«: جار وجمرور متعلقان بأحد الفعلني السابقني 
عىل التنازع، »و«: حرف عطف أو استئناف، »إذا«: ظرف ملا يستقبل من الزمان خافض 
لرشطه منصوب بجوابه مبني عىل السكون يف حمل نصب، »تصبك«: فعل مضارع جمزوم 
بإذا رضورة، والكاف ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به، »خصاصة«: فاعل مرفوع 
وعالمة رفعه الضمة، »فتجمل«: الفاء: واقعة يف جواب إذا، جتمل: فعل أمر مبني عىل 
السكون وحرك بالكس لرضورة الشعر، والفاعل ضمري مسترت وجوًبا تقديره »أنت«، 

واجلملة جواب »إذا« ال حمل هلا من اإلعراب. 
الشاهد: »وإذا تصبك« حيث جزم الفعل »تصب« بـ»إذا« وهذا خاص بالشعر.   
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))( وقسم ال تلحقه »ما«، وهو: »َمْن، وَما، وَمهاَم، وأنَّى«.

اَن، وأْيَن، وإَِذا،  ))( وقسم جيوز فيه األمران، وهو: »إِْن، وأي، وَمَتى، وأيَّ
وكيَف«. 

ا َما  ْب«، و»أيًّ ْب َأرْضِ ا َترْضِ فتقول: »إِْن َتُقْم َأُقْم«، و»إِْن َما َتُقْم َأُقْم«، و»أيًّ
َيُقْم َعْمٌرو«،  َيُقْم َزْيٌد  َيُقْم َعْمٌرو«، و»َمَتى  َيُقْم َزْيٌد  ْب«، و»َمَتى َما  ْب َأرْضِ َترْضِ
اَن َتْرِم َأْرِم«، و»َأْيَن َما َتُقْم َأُقْم«، و»أيَن َتُقْم َأُقْم«، و»إَِذا  اَن َما َتْرِم َأْرِم«، و»أيَّ و»أيَّ
و»َكْيَف  َأْجِلْس«،  ِلْس  جَتْ َما  و»َكْيَف  َأْجِلْس«،  ِلْس  جَتْ و»إَِذا  َأْجِلْس«،  ِلْس  جَتْ َما 

ِلْس َأْجِلْس«. جَتْ

ولفظ »ما« يف هذا الِقسم زائد إلفادة العموم كزيادته يف قول الشاعر:

َيوًما َبـــــَرْزَن  الَغانَِياُت  َما  َوالُعُيوَنا)1)إِذا  احلََواِجَب  وَزّجْجَن 

)1)  بيت من الوافر لعبيد بن حصني، املعروف بالراعي النمريي.
والزينة،  احليل  عن  بجامهلا  استغنت  التي  املرأة  وهي  غانية،  مجع  »الغانيات«:  اللغة:   

طول. يف  ورققنها  دققنها  احلواجب«:  »زججن  ظهرن،  »برزن«: 
رققن  -وقد  متزينات  خدورهن  من  اجلميالت  النساء  تلك  برزت  ما  إذا  املعنى:   
حواجبهن، وكحلن عيوهنن- أنخن مجاهلن التي يركبنها -هبذا املوضع- وسط النهار؛ 

ليصلحن خدورهن، أو هوادجهن. 
اإلعراب: »إذا«: ظرف ملا يستقبل من الزمان خافض لرشطه منصوب بجوابه مبني عىل   
يفسه  حمذوف  لفعل  مرفوع  فاعل  »الغانيات«:  زائدة،  »ما«:  نصب،  حمل  يف  السكون 
املذكور بعده، واجلملة يف حمل جر باإلضافة إىل »إذا«، »برزن«: فعل ماض، ونون النسوة: 
ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، »يوًما«: ظرف زمان منصوب بربزن، »وزججن«: الواو: 
حرف عطف، زججن: فعل ماض معطوف عىل برزن، ونون النسوة ضمري مبني يف حمل 
رقع فاعل، »احلواجب«: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، »والعيونا« مفعول 

به منصوب لفعل حمذوف تقديره: وكحلن.
الشاهد يف هذا املوضع: »إذا ما« حيث جاءت »ما« زائدة بعد »إذا«، ويستشهد به النحاة   

أخرى. مسألة  عىل 
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ألن املعنى: »إَِذا الَغانَِياُت« فزيدت »ما« إلفادة العموم. 

وكقوله تعاىل: چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  کچ ]املائدة:93[.

تنبيه
كل ما جيزم فعلني فهو اسم إال »إِْن« و»إِْذَما«، وهذه األسامء تنقسم قسمني:

)1( ظرف.
)2( وغري ظرف.

فغري الظرف: »من، وما، ومهام«، والباقي ظروف.

* ]إعراب أسامء الرشط[:
وكيفية إعراب أسامء الرشط: أن األداة إن وقعت عىل زمان أو مكان فهي يف 

ا، نحو: »َمَتى َتْأتِِه جَتِْدُه«. حمل نصب عىل الظرفية لفعل الرشط إن كان تامًّ
إعرابه: متى: اسم رشط جازم جيزم فعلني األول فعل الرشط،  فتقول يف 
والثاين جوابه وجزاؤه مبني عىل السكون يف حمل نصب ظرف لفعل الرشط وهو 

»َتْأِت«.

ونحو قوله:

َوإَِذا َنا  َغرْيَ َتْأَمـــــْن  ُنْؤِمنَْك  اَن  َحِذَرا)1)َأيَّ َتَزْل  مَلْ  ِمنَّا  األَْمَن  ُتْدِرِك  مَلْ 

)1) بيت من البسيط، مل أقف عىل قائله.
اللغة: »نؤمنك«: نعطك األمان، »حذًرا«: خائًفا.  

ان«: اسم رشط جازم جيزم فعلني، »نؤمنك«: نؤمن: فعل مضارع جمزوم  اإلعراب: »أيَّ  
فعل الرشط، والفاعل ضمري مسترت وجوًبا تقديره »نحن«، الكاف: ضمري مبني يف حمل 
مسترت  ضمري  وفاعله  الرشط،  جواب  جمزوم  مضارع  فعل  »تأمن«:  به،  مفعول  نصب 
به منصوب وهو مضاف، و»نا«: ضمري  »أنت«، »غرينا«: غري: مفعول  تقديره  وجوًبا 
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فأيَّان: ظرف لفعل الرشط مبني عىل الفتح يف حمل نصب.

ونحو: 

ْر َلَك اللَّـ ... )1)َحْيُثاَم َتْســـــَتِقْم ُيَقدِّ َنَجاًحا...........  ــــــُه   ...

نحو  خلربه،  ظرًفا  الرشط  اسم  كان  ناقًصا،  فعاًل  الرشط  فعل  كان  فإن 
متعلق  ظرف  فأينام:  ]النساء:78[،  ۋچ  ۋ   ٴۇ   چۈ    تعاىل:  قوله 

بمحذوف خرب »تكون« الذي هو فعل الرشط، ويدرككم: جوابه.

ْب  ٍب َترْضِ وإن وقعت عىل حدث فمفعول مطلق لفعل الرشط، كـ»َأيَّ رَضْ
لفعل  مطلق  مفعول  نصب  حمل  يف  الفتح  مبني عىل  اسم رشط  فأي:  ْب«،  َأرْضِ

الرشط وهو »ترضب«، وأرضب: جوابه.

وإن وقع اسم الرشط عىل ذات: فإن كان فعل الرشط الزًما، نحو: »َمْن َيُقْم 
ْبُه« فهو مبتدأ، فتقول: من: اسم رشط جازم مبني عىل السكون يف حمل رفع  َأرْضِ

مبتدأ، وخربه حينئٍذ إما مجلة الرشط، أو اجلواب، أو مها، أقوال)2).

* ]اقرتان جواب الرشط بالفاء)))[:
مبني مضاف إليه، »وإذا«: الواو عاطفة، إذا: ظرف ملا يستقبل من الزمان خافض لرشطه 
فعل  »تدرك«:  جازمة،  نافية  »مل«:  نصب،  السكون يف حمل  مبني عىل  بجوابه  منصوب 
مفعول  »األمن«:  »أنت«،  تقديره  والفاعل ضمري مسترت وجوًبا  بـ»مل«،  مضارع جمزوم 
فعل  »تزل«:  نافية جازمة،  »مل«:  بـ»تدرك«،  متعلقان  وجمرور  »منا«: جار  منصوب،  به 
خرب  »حذًرا«:  »أنت«،  تقديره  مسترت  ضمري  واسمه  ناقص،  فعل  وهو  جمزوم  مضارع 

منصوب.  »تزل« 
فعل  »نؤمنك« وهو  األول:  فعلني؛  بـ»أّيان«  تأمن« حيث جزم  نؤمنك  »أّيان  الشاهد:   

الرشط. جواب  وهو  »تأمن«  والثاين:  الرشط، 
)1)  سبق ختريج البيت.

)2)  وإن كان فعل الرشط متعدًيا نحو: »َمْن َتنُْصْرُه َأْنُصْرُه« فاسم الشرط مفعول به.
)3)  ُكتِب هذا اجلزء يف اهلامش وبعده كتب: »اهـ، مؤلفه«.
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اقرتان اجلملة الواقعة جواًبا للرشط بالفاء يف مواضع: 

األول: أن يكون اجلواب مجلة اسمية، نحو: چىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       
ی    جئچ ]األنعام:17[. 

ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   چڦ   نحو:  طلبي،  فعلها  فعلية  مجلة  يكون  أن  الثاين: 
ڄ  ڄ   ڄچ ]آل عمران:31[. 

گ  ڳ   چگ  گ  گ    نحو:  جامد،  فعلها  فعلية  مجلة  يكون  أن  الثالث: 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻچ ]الكهف:40-39[. 

الرابع: أن يكون منفيًّا بـ»لن«، نحو قوله تعاىل: چەئ  وئ      وئ  ۇئ      ۇئ  
ۆئچ ]آل عمران:115[. أو منفيًّا بام، نحو: چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄچ ]احلرش:6[.

اخلامس: أن يكون مقروًنا بقد، نحو: چۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
]يوسف:77[.

السادس: أن يكون مقروًنا بحرف التنفيس، نحو: چۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    یچ ]النساء:74[. 

وقد نظمها بعضهم فقال: 

َوبَِجاِمٍد َطَلبِيَّـــــٌة  َوبِالتَّنِْفيِساْســـــِميٌَّة  َوبَِقـــــْد  َوَلْن  َوباَِم 
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باب
املرفوعات من األسامء 
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املرفوعات من األسامء سبعة:

األول: الفاعل

وهو: كل اسم ُأسند إليه فعٌل قبله، نحو: »َأْكَرَم َأبوَك أَخاَك«.

فخرج الفعل واحلرف، فال يكون كل منها فاعاًل.

وخرج املبتدأ واخلرب؛ ألهنام وإن كانا مرفوعني إال أهنام مل يسنُْد إليهام فعل.

وخرج املبتدأ يف قولك: »َزْيٌد َقاَم«؛ فإنه وإن أسند إليه فعل إال أنه مل يتقدم 
عليه.

وشمل املرفوع: 

)1( ما كان مرفوًعا لفًظا، نحو: »َقاَل اهللُ«.

)2( أو مرفوًعا تقديًرا للتعذر، نحو: »َأْلَقى ُموَسى َعَصاُه«.

نحو:  زائد،  جر  بحرف  واملجرور  اآلتية،  كالضامئر   ، حمالًّ مرفوًعا  أو   )3(
چڍ   ونحو:  وغريه[،  ]الرعد:43،  ڀچ  ڀ   ڀ   پ    چپ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ ]املائدة:19[.
بضمة  مرفوع  فاعل  منهام  كل  الثاين  يف  و»بشري«  األول،  يف  اجلاللة  فلفظ 

مقدرة، منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة حرف اجلر الزائد.

»َسَقَط  الفاعل  به، فدخل يف حكم  تعلقه  الفاعل  إىل  الفعل  بإسناد  واملراد 
احلَاِئُط«، و»َماَت َزْيٌد«.

ومنه مرفوع بـ»نِْعَم«، و»بِْئَس«، نحو: »نِْعَم الِعْلُم«، و»بِْئَس اجلَْهُل«.
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وينقسم الفاعل إىل:

)1) ظاهر، وهو ما دل عىل مسامه بال قيد.

)2) ومضمر، وهو ما دل عىل مسامه بقيد تكلم أو نحوه)1).

مجع  وجمموًعا  تصحيح،  مجع  وجمموًعا  ومثنى،  مفرًدا،  يكون:  والظاهر 
تكسري.

وكل من هذه األربعة، إما أن يكون ملؤنث، وإما أن يكون ملذكر، فهذه ثامنية.

وإما أن يكون من األسامء اخلمسة، وإما أن يكون مضاًفا، فهذه عرشة أنواع 
للفاعل الظاهر، وأمثلتها مع املضارع واملاض ال ختفى عىل ماهر.

والفاعل املضمر يكون: متصاًل، ومنفصاًل.

«، أي: ال يكون يف أول الكالم،  فاملتصل: هو ما ال يبتدأ به، وال يقع بعد »إاِلَّ
.» وال بعد لفظ »إاِلَّ

ُبوا،  »رَضَ يف  وكالواو  الثالثة)2)،  بأحواهلا  »َأْكَرْمُت«  يف  كالتاء  وذلك 
َباِن«، وكالياء يف مضارع املؤنثة املخاطبة  َبا، َوَيرْضِ ُبوَن«، وكاأللف يف »رَضَ َوَيرْضِ

ِب«. بنَِي، وارْضِ وأمرها، نحو: »َترْضِ

وكالضامئر املسترتة، سواء كانت مسترتة جواًزا، أو مسترتة وجوًبا.

.» واملنفصل: هو ما يبتدأ به ويقع بعد »إاِلَّ

* مثال املتصل: 
ْبُت« -بضم التاء- للمفرد املتكلم سواء كان مذكًرا أو مؤنًثا. »رَضَ

)1)  خطاب أو غيبة.
)2)  هي الضم نحو: »َأْكَرْمُت«، والفتح نحو: »َأْكَرْمَت«، والكس نحو: »َأْكَرْمِت«.
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ْبنَا« -بسكون الباء- للمتكلم املعظم نفسه، أو معه غريه. و»رَضَ

ْبِت« -بكسها-  ْبَت« -بفتح التاء- للمخاطب املفرد املذكر، و»رَضَ و»رَضَ
مؤنًثا،  أو  مذكًرا  كان  مطلًقا سواء  للمثنى  ْبُتاَم« خطاًبا  و»رَضَ املخاطبة،  للمفردة 

« جلمع اإلناث املخاطبات.  ْبُتم« جلمع الذكور املخاطبني، و»رضْبُتنَّ و»رَضَ

فالتاء يف مجيع ذلك: ضمري متصل فاعل، وما أحلق هبا: عالمات دالة عىل 
التثنية واجلمع والتذكري والتأنيث.

* مثال املنفصل:
َب إاِلَّ َأَنا«. للمفرد املتكلم مذكًرا أو مؤنًثا: »َما رَضَ

َب إاِلَّ َنْحُن«. وللمتكلم املعظم نفسه أو معه غريه: »َما رَضَ

َب إاِلَّ َأْنُتاَم«. وللمثنى املخاطب: »َما رَضَ

َب إاِلَّ َأْنَت« بفتح التاء. وللمفرد املذكر املخاطب: »َما رَضَ

َب إاِلَّ َأْنِت« بكس التاء.  وللمفرد املؤنث: »َما رَضَ

َب إاِلَّ َأْنُتْم«. وجلمع الذكور املخاطبني: »َما رَضَ

.» َب إاِلَّ َأْنُتنَّ وجلمع اإلناث املخاطبات: »َما رَضَ

وهذه األربعة عرش ضمرًيا يقال هلا ضمري احلارض.

َب«. وتقول يف املفرد الغائب: »َزْيٌد رَضَ

َبْت«. ويف املفردة الغائبة: »ِهنٌْد رَضَ

َبا«. ْيَداِن رَضَ ويف املثنى الغائب: »الزَّ

َبَتا«. ويف مثنى املؤنث الغائب: »امَلْرَأَتاِن رَضَ

ُبوا«. ْيُدوَن رَضَ ومجع الذكور الغائبني: »الزَّ
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ْبَن«. ويف مجع اإلناث الغائبات: »اهِلنَْداُت رَضَ

فهذه اخلمسة أيًضا ضامئر متصلة.

َب إالَّ  َما رَضَ ُهَو«، و»ِهنٌْد  َب إالَّ  َما رَضَ ويقال فيها عند االنفصال: »َزْيٌد 
ْيُدوَن َما  ا«، و»الزَّ َب إالَّ مُهَ ا«، و»امَلْرَأَتاِن َما رَضَ َب إالَّ مُهَ ْيَداِن َما رَضَ ِهَي«، و»الزَّ

.» َب إالَّ ُهنَّ َب إالَّ ُهْم«، و»اهِلنَْداُت َما رَضَ رَضَ

وتقول يف اإلعراب حينئٍذ: 

وما  هلا،  عمل  ال  ملغاة  حرص  أداة   : وإالَّ ماٍض،  فعل  ورضب:  نافية،  ما: 
بعدها ضامئر منفصلة فاعل.

* يف بيان الفاعل املسترت جواًزا واملسترت وجوًبا: 
املسترت جواًزا: هو ما يصح أن خيلفه الظاهر، كـ:

)1( الضمري املسترت يف الفعل املاض إذا عاد عىل مفرد متقدم، نحو: »َزْيٌد 
َقاَم«، و»ِهنٌْد َقَعَدْت«، فالفاعل يف »َقاَم«، و»َقَعَدْت« ضمري مسترت جواًزا تقديره 
الثاين »هي«، ويصح أن خيلفه االسم الظاهر فتقول: »َقاَم  يف األول »هو«، ويف 

َزْيٌد«، و»َقَعَدْت ِهنٌْد«، وقس الباقي.

)2( واملسترت يف املضارع املبدوء بالياء التحتية، نحو: »َزْيٌد َيُقوُم«.

)3( ويف املبدوء بالتاء الفوقية إذا عاد عىل مؤنث، نحو: »ِهنٌْد َتُقوُم«.

واملسترت وجوًبا: هو ما ال يصح أن خيلفه الظاهر، كـ:

ْب«،  و»ارْضِ »ُقْم«  نحو:  مذكر،  ملفرد  كان  إذا  األمر  فعل  يف  املسترت   )1(
الظاهر،  فالفاعل فيهام ضمري مسترت وجوًبا تقديره »أنت«، وال يصح أن خيلفه 

ْب زيٌد«، عىل أن »َزْيٌد« فاعل.   فال تقول: »ُقْم َزْيٌد«، و»ارْضِ
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)2( وكاملسترت يف الفعل املضارع املبدوء باهلمزة، نحو »َأُقوُم«.

)3( ويف املبدوء بالنون، نحو: »َنُقوُم«. 

)4( ويف املبدوء بالتاء إذا عاد عىل مذكر، نحو: »َأْنَت َتُقوُم«. 

وكل ما له صورة يف اللفظ يقال له بارز، سواء كان متصاًل أو منفصاًل، وما 
ليس له صورة إال يف التقدير فقط يقال له مسترت.

تنبيه
ْبنَا َزْيًدا« إن سكن احلرف الذي قبلها  حمل كون »نا« فاعاًل يف قولك: »رَضَ

وكان ذلك احلرف أصليًّا غري ألف.

قبل  الذي  احلرف  حترك  فإن  الفعل،  بنية  من  يكون  أن  أصالته  ومعنى 
بالكس  أو  الباء-،  -بفتح  َبنَا«  و»رَضَ امليم-  -بفتح  »َأْكَرَمنَا«  نحو:  بالفتح  »نا« 
»َدَعاَنا  نحو:  ألًفا  »نا«  قبل  الذي  الساكن  كان  أو  ِهنُْد«،  َيا  وَأْكَرْمتِنَا  ْبتِنَا  كـ»رَضَ

َزْيٌد« كان الضمري مفعواًل.

]تقديم املفعول عىل الفاعل[:
وجيوز تقديم املفعول عىل الفاعل إذا ُأِمَن اللبس، كقولك: »َأَكَل الطََّعاَم َزْيٌد« 

َب امَلاَء َعْمٌرو«، قال اهلل تعاىل: چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭچ ]القمر:41[. و»رَشِ

َب ُموَسى ِعيَسى«  فإن خيف اللبس مل يكن الفاعل إال مقدًما، نحو: »رَضَ
َب َهَذا َهَذا«. و»رَضَ
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وهاك جدواًل يكسب ضامئر الفاعل تبيينًا ويزيد العقل بالوقوف عليه مترينًا

ضامئر احلارض املتصلة 
مع الفعل املايض

ضامئر احلارض املتصلة 
مع الفعل املضارع

ْبُت َزْيًداللمتكلم املفرد ُب َزْيًداَأَنا رَضَ َأَنا َأرْضِ

ْبنَا َزْيًداللمتكلم املعظم نفسه أو معه غريه ُب َزْيًداَنْحُن رَضَ َنْحُن َنرْضِ

ْبَت َزْيًداللمخاطب املذكر ُب َزْيًداَأْنَت رَضَ َأْنَت َترْضِ

ْبِت َزْيًداللمخاطبة املؤنثة بنَِي َزْيًداَأْنِت رَضَ َأْنِت َترْضِ

ْبُتاَم َزْيًداللمثنى مطلًقا َباِن َزْيًداَأْنُتاَم رَضَ َأْنُتاَم َترْضِ

ْبُتم َزْيًداجلمع الذكور املخاطبني ُبوَن َزْيًداَأْنُتْم رَضَ َأْنُتْم َترْضِ

ْبُتنَّ َزْيًداجلمع اإلناث ملخاطبات ْبَن َزْيًداَأْنُتنَّ رَضَ َأْنُتنَّ َترْضِ

ضامئر احلارض املنفصلة
مع الفعل املايض

ضامئر احلارض املنفصلة
مع الفعل املضارع

َب َزْيًدا إاِلَّ َأَناللمفرد املتكلم  ُب َزْيًدا إاِلَّ َأَناَما رَضَ َما َيرْضِ

َب َزْيًدا إاِلَّ َنْحُنللمتكلم املعظم نفسه أو معه غريه  ُب َزْيًدا إاِلَّ َنْحُنَما رَضَ َما َيرْضِ

َب َزْيًدا إاِلَّ َأْنَتللمخاطب املذكر  ُب َزْيًدا إاِلَّ َأْنَتَما رَضَ َما َيرْضِ

َب َزْيًدا إاِلَّ َأْنِتللمخاطبة املؤنثة  ُب َزْيًدا إاِلَّ َأْنِتَما رَضَ َما َيرْضِ

َب َزْيًدا إاِلَّ َأْنُتاَمللمثنى مطلًقا  ُب َزْيًدا إاِلَّ َأْنُتاَمَما رَضَ َما َيرْضِ

َب َزْيًدا إاِلَّ َأْنُتْمجلمع الذكور املخاطبني  ُب َزْيًدا إاِلَّ َأْنُتْمَما رَضَ َما َيرْضِ

َب َزْيًدا إاِلَّ َأْنُتنَّجلمع اإلناث املخاطبات  ُب َزْيًدا إاِلَّ َأْنُتنََّما رَضَ َما َيرْضِ
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ضامئر الغائب املتصلة
مع الفعل املايض

ضامئر الغائب املتصلة
مع الفعل املضارع

َب َعْمًرااملفرد املذكر ُب َعْمًراَزْيٌد رَضَ َزْيٌد َيرْضِ

َبْت َعْمًرااملفردة املؤنثة  ُب َعْمًراِهنٌْد رَضَ ِهنٌْد َترْضِ

َبا َعْمًرااملثنى املذكر  ْيَداِن رَضَ َباِن َعْمًراالزَّ ْيَداِن َيرْضِ الزَّ

َبَتا َعْمًرااملثنى املؤنث  َباِن َعْمًراامَلْرأَتاِن رَضَ امَلْرأَتاِن َيرْضِ

ُبوا َعْمًرامجع املذكر  ْيُدوَن رَضَ ُبوَن َعْمًراالزَّ ْيُدوَن َيرْضِ الزَّ

ْبَن َعْمًرامجع املؤنث  ْبَن َعْمًرااهِلنَْداُت رَضَ اهِلنَْداُت َيرْضِ

ضامئر الغائب املنفصلة
مع الفعل املايض

ضامئر الغائب املنفصلة
مع الفعل املضارع

َب َعْمًرا إاِلَّ ُهَواملفرد املذكر ُب َعْمًرا إاِلَّ ُهَوَزْيٌد َما رَضَ َزْيٌد َما َيرْضِ

َب َعْمًرا إاِلَّ ِهَياملفردة املؤنثة ُب َعْمًرا إاِلَّ ِهَيِهنٌْد َما رَضَ ِهنٌْد َما َيرْضِ

ااملثنى املذكر َب َعْمًرا إاِلَّ مُهَ ْيَداِن َما رَضَ االزَّ ُب َعْمًرا إاِلَّ مُهَ ْيَداِن َما َيرْضِ الزَّ

ااملثنى املؤنث َب َعْمًرا إاِلَّ مُهَ اامَلْرَأَتاِن َما رَضَ ُب َعْمًرا إاِلَّ مُهَ امَلْرَأَتاِن َما َيرْضِ

َب َعْمًرا إاِلَّ ُهْممجع املذكر ْيُدوَن َما رَضَ ُب َعْمًرا إاِلَّ ُهْمالزَّ ْيُدوَن َما َيرْضِ الزَّ

َب َعْمًرا إاِلَّ ُهنَّمجع املؤنث ُب َعْمًرا إاِلَّ ُهنَّاهِلنَْداُت َما رَضَ اهِلنَْداُت َما َيرْضِ

يِن َأْن  وكل ذلك يف الفاعل الرصيح، وقد يكون مؤواًل كام إذا قلَت: »َيُسُّ
«، والتقدير:  َتْفَهُموا«، فأن املصدرية وما دخلت عليه يف تأويل مصدر فاعل »َيُسُّ
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يِن َفْهُمُكْم«. »َيُسُّ

االسم  تنصب  توكيد ونصب،  : حرف  فأنَّ َعامِلٌ«،  َزْيًدا  َأنَّ  »َبَلَغنِي  ونحو: 
آخره،  يف  ظاهرة  فتحة  نصبه  وعالمة  هبا  منصوب  اسمها  وَزْيًدا:  اخلرب،  وترفع 
 » »أنَّ من  واجلملة  آخره،  يف  ظاهرة  ضمة  رفعه  وعالمة  مرفوع  خربها  وعاملٌ: 

واسمها وخربها يف تأويل مصدر فاعل »بلغ«، والتقدير: »َبَلَغنِي ِعْلُم َزْيٍد«.
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الثاين من املرفوعات: املفعول الذي مل ُيَسمَّ فاعُله

ى: نائب الفاعل. ويسمَّ

وهو: كل اسم حذف فاعله وأقيم ذلك االسم مقامه بعد تغيري عامله -وهو 
الفعل- إىل صيغة: »ُفِعل« -بضم أوله وكس ما قبل آخره- إن كان ماضًيا، وإىل 

صيغة »ُيفَعل« -بضم أوله وفتح ما قبل آخره- إن كان مضارًعا.

ا تقديري. ا حتقيقي، وإمَّ وذلك التغيري إمَّ

ُب َزْيٌد«. َب َزْيٌد«، ويف املضارع: »ُيرْضَ مثال التحقيقي يف املايض: »رُضِ

الفاعل  فحذف  َزْيًدا«،  َعْمٌرو  ُب  و»َيرْضِ َزْيًدا«،  َعْمٌرو  َب  »رَضَ واألصل: 
وهو »َعْمٌرو« وأقيم املفعول وهو »َزْيًدا« مقامه يف املثالني، وُغريِّ كل من الفعلني 

إىل ما ذكر.

أوهلام،  بكس  امَلَتاُع«،  و»بِيَع  الطََّعاُم«،  »ِكيَل  املايض:  يف  التقديري  ومثال 
وسكون ثانيهام، واألصل: »ُكِيَل« و»ُبِيَع« بضم أوهلام وكس ثانيهام، فنقلت كسة 

الياء إىل ما قبلها بعد حذف حركته، فسكنت الياء فصار »ِكيَل« و»بِيَع«.

ومثال التقديري يف املضارع: »ُيَكاُل« و»ُيَباُع«، واألصل: »ُيْكَيُل« و»ُيْبَيُع« 
بضم أوهلام وفتح ما قبل آخرمها، فنقلت حركة ما قبل اآلخر وهي الفتحة إىل ما 
قبلها بعد سلب سكونه، ثم يقال: حتركت الياء بحسب األصل وانفتح ما قبلها 

بحسب اآلن، فقلبت ألًفا، فصار: »ُيَكاُل وُيَباُع«.

وكام أن الفاعل يكون ظاهًرا ومضمًرا، واملضمر يكون متصاًل ومنفصاًل، 
فكذلك نائبه.



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 90 

 مثال نائب الفاعل الظاهر مع الفعل املاض: »ُأْكِرَم َزْيٌد وِهنٌْد«.

وتقول يف اإلعراب: ُأكِرَم: فعل ماٍض مبني للمجهول، ويصح أن تقول: 
مرفوع  فاعل  نائب  أو  فاعله،  يسمَّ  مل  ملا  مفعول  وزيد:  فاعُله،  ُيسمَّ  مل  ملا  مبني 

بالضمة، وهنٌد: معطوف عىل »َزْيٌد« مرفوع بالضمة أيًضا.

ُجاَلِن وامَلْرَأَتاِن«، فالرجالن: نائب  وتقول يف نائب الفاعل املثنى: »ُأْكِرَم الرَّ
فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى، واملرأتان: معطوف عليه مرفوع باأللف أيًضا.

ْيُدوَن«،  الزَّ »ُأْكِرَم  ملذكر:  سالمة  مجع  املجموع  الفاعل  نائب  يف  وتقول 
فالزيدون: نائب فاعل مرفوع بالواو ألنه مجع مذكر سامل.

ويف املجموع مجع سالمة ملؤنث: »ُأْكِرَمِت اهِلنَْداُت«، فاهلندات: نائب فاعل 
مرفوع بالضمة ألنه مجع مؤنث سامل.

يُدوَن  والزَّ وامَلْرَأَتاِن  ُجاَلِن  والرَّ وِهنٌْد  َزْيٌد  »ُيْكَرُم  املضارع:  مع  وتقول 
واهِلنَْداُت«، وإعراهبا واضح مما قبله.

ومثال نائب الفاعل املضمر املتصل مع الفعل املاض: 

»ُأْكِرْمُت« -بضم التاء- للمتكلم املفرد، سواء كان مذكًرا أو مؤنًثا، فالتاء: 

نائب فاعل مبني عىل الضم يف حمل رفع.

و»ُأْكِرْمنَا« فـ»نا« ضمري املتكلم املعظم نفسه أو معه غريه: نائب فاعل مبني 
عىل السكون يف حمل رفع.

و»ُأْكِرْمَت« -بفتح التاء- للمخاطب املذكر، فالتاء: نائب فاعل مبني عىل 
الفتح يف حمل رفع.
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و»ُأْكِرْمِت« -بكس التاء- للمخاطبة املؤنثة، فالتاء: نائب فاعل مبني عىل 
الكس يف حمل رفع.

نائب  فالتاء:  ومؤنًثا،  مذكًرا  املخاطب  للمثنى  التاء-  -بضم  و»ُأْكِرْمُتاَم« 
فاعل مبني عىل الضم يف حمل رفع، وامليم واأللف: حرفان داالن عىل التثنية.

عىل  مبني  فاعل  نائب  فالتاء:  الذكور،  خلطاب  التاء-  -بضم  و»ُأْكِرْمُتْم« 
الضم يف حمل رفع، وامليم: عالمة مجع الذكور.

عىل  مبني  فاعل  نائب  فالتاء:  املؤنث،  خلطاب  التاء-  -بضم   » و»ُأْكِرْمُتنَّ
الضم يف حمل رفع، والنون: عالمة مجع النسوة.

مجيعها  يف  ويقال  للمخاطب،  ومخسة  للمتكلم،  اثنان  ضامئر  سبعة  فهذه 
ضامئر احلارض املتصلة.

نائب  منفصل  ضمري  فأنا:  َأَنا«،  إالَّ  ُأْكِرَم  »َما  االنفصال:  عند  فيها  ويقال 
فاعل مبني عىل السكون يف حمل رفع.

و»َما ُأْكِرَم إالَّ َنْحُن«، فنَْحُن: ضمري منفصل نائب فاعل مبني عىل الضم يف 
حمل رفع.

نائب  َأْنَت: ضمري منفصل  فـ»َأْن« من  التاء-  َأْنَت« -بفتح  إالَّ  ُأْكِرَم  و»َما 
فاعل مبني عىل السكون يف حمل رفع، والتاء: حرف خطاب للمفرد املذكر.

ُأْكِرَم إالَّ َأْنِت« -بكس التاء- فـ»َأْن« من َأْنِت: ضمري منفصل نائب  و»َما 
فاعل مبني عىل السكون يف حمل رفع، والتاء: حرف خطاب للمفردة املؤنثة.

و»َما ُأْكِرَم إالَّ َأْنُتاَم« للمثنى املخاطب مذكًرا ومؤنًثا، فـ»َأْن« من َأْنُتاَم: ضمري 
منفصل مبني عىل السكون يف حمل رفع نائب فاعل، والتاء: حرف خطاب، وامليم 

واأللف: حرفان داالن عىل التثنية.
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« فـ»َأْن« من أنتن: ضمري منفصل مبني عىل السكون يف  و»َما ُأْكِرَم إالَّ َأْنُتنَّ
حمل رفع نائب فاعل، والتاء: حرف خطاب، والنون عالمة مجع النسوة.

و»َما ُأْكِرَم إالَّ َأْنُتْم« فـ»َأْن« من أنتم: ضمري منفصل مبني عىل السكون يف 
حمل رفع نائب فاعل، والتاء: حرف خطاب، وامليم: عالمة مجع الذكور.

وأما ضامئر الغائب املتصلة، فكالضمري املسترت يف نحو »ُأْكِرَم« من قولك: 
»َزْيٌد ُأْكِرَم«، و»ِهنٌْد ُأْكِرَمْت«، فنائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا، تقديره يف 

األول »ُهَو«، ويف الثاين »ِهَي«.

نحو  يف  والواو  ُأْكِرَما«،  ْيَداِن  »الزَّ قولك:  من  »ُأْكِرَما«  نحو  يف  واأللف 
الثاين:  يف  والواو  األول،  يف  فاأللف  ُأْكِرُموا«،  ْيُدوَن  »الزَّ قولك:  من  »ُأْكِرُموا« 

نائب فاعل مبني عىل السكون يف حمل رفع.

مجاعة  ضمري  فالنون:  ُأْكِرْمَن«  »اهِلنَْداُت  قولك:  من  »ُأْكِرْمَن«  يف  والنون 
النسوة مبني عىل الفتح يف حمل رفع نائب فاعل.

وتقول فيهام عند االنفصال كام قلت يف ضامئر الغائب يف باب الفاعل، فال 
حاجة إىل التكرار.

»اْنُطِلَق  نحو  تشتمل  ال  للمجهول  بنائه  عند  الفعل  تغيري  كيفية  قلت  فإن 
بَِزْيٍد«، و»ُأْكِرَم َعْمٌرو« يف املاض، وال »ُينَْطَلُق بَِزْيٍد«، و»ُيْكَرُم َعْمٌرو« يف املضارع.

ا ما ذكر فأفعال  قلُت: ما ُذِكر أواًل إنام هو لألفعال األصلية ال للمزيدة، وأمَّ
قبل  ما  واملضارع، ويكس  املاض  أوهلا يف  للمجهول: يضم  بنائها  فعند  مزيدة، 

آخرها يف املاض، ويفتح يف املضارع.
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تنبيه
إذا مل يوجد يف الكالم مفعول به ناب عنه:

»َذَهْبُت  واألصل:  بِِه«،  و»ُمرَّ  بَِزْيٍد«،  »ُذِهَب  نحو:  واملجرور،  اجلار   )((
بَِزْيٍد«، و»َمَرْرُت بِِه«، فحذف الفاعل، وُغريِّ الفعل، وأقيم اجلار واملجرور مقام 
]الزمر:69[،  ڦچ  ڦ   چڦ     تعاىل:  قوله  ومنه  الفاعل،  نائب 

َهَداِء«. واألصل: »َوَجاَء اهللُ بِالنَّبِينَي َوالشُّ

)2-3( وكذلك ينوب عنه: الظرف، واملصدر: إذا كانا خمتصني مترصفني)1).

َفْرَسًخا«،  ُت  »رِسْ واألصل:  اإِلْثننَِي«،  َيوُم  و»ِصيَم  َفْرَسٌخ«،  »ِسرَي  نحو: 
و»ُصْمُت َيوَم اإِلْثننَِي«، فحذف الفاعل وُغريِّ الفعل، وأسند إىل الظرف يف األول، 

وإىل املصدر يف الثاين)2)، فقاما مقام املفعول.

املصدرية  أو  الظرفية  عىل  النصب  عن  خيرجان  ما  مها:  املترصفان  واملصدر  الظرف    (1(
املضاف،  أو  املوصوف  أي:  املختص:  والظرف  وجيران،  وينصبان  فريفعان  غريمها  إىل 

العدد. أو  للنوع  املبني  هو:  املختص  واملصدر 
)2)  املثاالن املذكوران كالمها للظرف، األول لظرف املكان والثاين لظرف الزمان، وأما مثال 

املصدر الواقع نائًبا عن الفاعل فقوله تعاىل: چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ     ڄچ.
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الثالث والرابع من املرفوعات: املبتدأ واخلرب

املبتدأ هو: االسم املجرد عن العوامل اللفظية.

واخلرب هو: االسم املسند إليه، أي: إىل املبتدأ.

ومعنى إسناد اخلرب إىل املبتدأ: احلكم به عليه، وذلك نحو: »الِعْلُم حَمُْموٌد«، 
و»اجلَْهُل َمْذُموٌم«، فكلٌّ من »الِعْلُم« و»اجلَْهُل« اسم جمرد عن العوامل اللفظية، 

و»حَمُْموٌد« يف األول، و»َمْذُموٌم« يف الثاين اسم حكم به عىل املبتدأ.

وحكم املبتدأ واخلرب: الرفع.

ورافع املبتدأ: االبتداء، فعامله معنوي.

ورافع اخلرب: املبتدأ، فعامله لفظي.

فخرج باالسم: الفعل واحلرف، فال يكونان مبتدأ، إال إذا قصد لفظهام، نحو 
َب فِْعٌل َماٍض«، فتقول يف اإلعراب: رضَب: مبتدأ مبني عىل الفتح  قولك: »رَضَ
وماٍض: صفة لفعل، وصفة املرفوع مرفوع وعالمة  وفعل: خربه،  يف حمل رفع، 

رفعه ضمة مقدرة عىل الياء املحذوفة اللتقاء الساكنني منع من ظهورها الثقل.

ونحو: »َهْل َحْرُف اْستِْفَهاٍم«، وإعرابه كالذي قبله. 

أول  وتقدم يف  لفظه،  ُقِصَد  مبتدأ؛ ألنه  أعرب  و»َهْل«  َب«  »رَضَ من  فكل 
الرسالة أن كل كلمة ُقِصَد لفظها صارت اساًم.

عن  جيردا  مل  فإهنام  ونائبه  الفاعل  اللفظية:  العوامل  عن  باملجرد  وخرج 
العوامل اللفظية؛ ألن عاملهام الفعل الذي تقدمهام.
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«؛ ألن عاملهام لفظي وهو »َكاَن« يف األول،  وكذلك اسم »َكاَن« وخرب »إِنَّ
« يف الثاين.  و»إِنَّ

فال يكون املبتدأ منصوًبا وال جمروًرا بحرف جر أصيل، وجيوز جره بحرف 
اجلر الزائد والشبيه بالزائد.

مثال حرف اجلر الزائد: »بَِحْسبَِك ِدْرَهٌم«.

باالبتداء وعالمة  مرفوع  مبتدأ  وحسب:  زائد،  الباء: حرف جر  وإعرابه: 
رفعه ضمة مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة حرف اجلر 

الزائد، ودرهٌم: خربه مرفوع بالضمة.

ومثال الشبيه بالزائد: »ُربَّ َرُجٍل َكِريٍم َلِقيُتُه«.

مبتدأ  ورجٍل:  بالزائد،  شبيه  وجر  تقليل  حرف   : ُربَّ إعرابه:  يف  وتقول 
مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه ضمة مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال 
عىل  لرجل  نعت  -باجلر-:  وكريم  بالزائد،  الشبيه  اجلر  حرف  بحركة  املحل 
أن  ويصح  آخره،  يف  ظاهرة  كسة  جره  وعالمة  جمرور  املجرور  ونعت  اللفظ، 
ُيرفع بالضمة الظاهرة نعًتا لرجل باعتبار املحل، ولقي: فعل ماض، والتاء: ضمري 
املتكلم فاعل مبني عىل الضم يف حمل رفع، واهلاء: مفعول به مبني عىل الضم يف 

حمل نصب، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو »رجل«.

والفرق بني حرف اجلر األصيل والزائد والشبيه بالزائد:

اِر«، فقد  أنَّ األول: ما أفاد معنى واحتاج ملتعلق يتعلق به، نحو: »َزْيٌد يِف الدَّ
أفاد حرف اجلر وهو لفظ »يِف« معنى وهو الظرفية، واحتاج ملتعلق؛ ألن التقدير: 

اِر«. »َزْيٌد ُمْسَتِقٌر -أو َكاِئٌن- يِف الدَّ

الكالم  به ويفيد يف  يتعلق  ملتعلق  بالزائد: ال حيتاج  الشبيه  وأن حرف اجلر 
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« معنى  »ُربَّ أفاد  فقد  آخره،  إىل  َرُجٍل«...  »ُربَّ  بدونه، نحو:  يستفاد  معنى ال 
التقليل، وإن مل حيتج إىل متعلق.

وحرف اجلر الزائد: ال يفيد يف الكالم معنى وال حيتاج إىل متعلق يتعلق به، 
نحو: »بَِحْسبَِك ِدْرَهٌم«.

* وأنواع املبتدأ أربعة:
ْيَداِن َقاِئاَمِن«... إىل آخره. األول: ظاهر، نحو: »َزْيٌد َقاِئٌم«، و»الزَّ

والثاين: مضمر، وهو اثنا عرش ضمرًيا:

- اثنان للمتكلم، ومها: »َأَنا«، و»َنْحُن«. 

املذكر،  للمخاطب  التاء-  -بفتح  »َأْنَت«  وهي:  للمخاطب،  ومخسة   -
جلمع  و»َأْنُتْم«  مطلًقا،  للمثنى  و»َأْنُتاَم«  املؤنثة،  للمخاطبة  -بكسها-  و»َأْنِت« 

« جلمع اإلناث املخاطبات. الذكور املخاطبني، و»َأْنُتنَّ

املؤنثة،  للغائبة  و»ِهَي«  املذكر،  الغائب  للمفرد  »َهَو«  للغائب:  ومخسة   -
اإلناث  جلمع   » و»ُهنَّ الغائبني،  الذكور  جلمع  و»ُهْم«  مطلًقا،  للمثنى  ا«  و»مُهَ

الغائبات.

نحو: »َأَنا َقاِئٌم«، و»َنْحُن َقاِئُموَن«. 

و»َأْنَت َقاِئٌم«، و»َأْنِت َقاِئَمٌة«، و»َأْنُتاَم َقاِئاَمِن أو َقاِئَمَتاِن«، و»َأْنُتْم َقاِئُموَن«، 
و»َأْنُتنَّ َقاِئاَمٌت«.

َقاِئُموَن«،  و»ُهْم  َقاِئَمَتاِن«،  أو  َقاِئاَمِن،  ا  و»مُهَ َقاِئَمٌة«،  و»ِهَي  َقاِئٌم«،  و»ُهَو 
و»ُهنَّ َقاِئامٌت«.

والثالث: رصيح، وهو: ما ال حيتاج إىل تأويل كاألمثلة املذكورة.
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دخلت  وما  املصدرية  »َأْن«  من  املنسبك  املصدر  وهو:  مؤول،  والرابع: 
ک    ک   چک   ]البقرة:237[،  ېئچ  ېئ   ېئ   چۈئ   نحو:  عليه، 

گچ ]البقرة:184[.
بـ»َأْن« وعالمة نصبه  »َتْعُفوا، وَتُصوُموا« فعل مضارع منصوب  فكل من 
مبتدأ،  مصدر  تأويل  يف  عليه  دخلت  وما  و»َأْن«  فاعل،  والواو  النون،  حذف 

والتقدير يف األول: »َعْفُوُكْم َأْقَرُب لِلتَّْقَوى«، ويف الثاين: »َصْوُمُكْم َخرْيٌ َلُكْم«. 

* وأنواع اخلرب ثالثة:
»َزْيٌد  نحو:  باجلملة،  شبيًها  وال  مجلة  ليس  ما  هنا:  ومعناه  مفرد،  األول: 

َقاِئٌم«، و»َنْحُن َقاِئُموَن«.

والثاين: مجلة، وهي نوعان: 

)1( مجلة من فعل وفاعل، ويقال هلا: مجلة فعلية، نحو: »َزْيٌد َيُقوُم«، فجملة 
َيُقوَماِن«  يَداِن  »الزَّ ونحو:  املبتدأ،  خرب  رفع  حمل  يف  والفاعل  الفعل  من  »َيُقوُم« 

فجملة »َيُقوَماِن« من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ.

)2( ومجلة من مبتدأ وخرب، ويقال هلا: مجلة اسمية، نحو: »َزْيٌد أُبوُه َقاِئٌم«، 
فزيٌد: مبتدأ أول، وأبوه: مبتدأ ثاٍن، وقائٌم: خرب املبتدأ الثاين، واجلملة من املبتدأ 

الثاين وخربه خرب املبتدأ األول.

والثالث: شبه مجلة، وهي: الظرف، واجلار واملجرور.

وعند:  الظرفية،  عىل  منصوب  ظرف  فعند:  ِعنَْدَك«،  »َزْيٌد  الظرف:  مثال 
متعلق  والظرف  جر،  حمل  يف  الفتح  عىل  مبني  إليه  مضاف  والكاف:  مضاف، 

بمحذوف خرب املبتدأ، والتقدير: »َزْيٌد ُمْسَتِقٌر أو َكاِئٌن ِعنَْدَك«.
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اِر«، فاجلار واملجرور متعلق بمحذوف،  ومثال اجلار واملجرور: »َزْيٌد يِف الدَّ
اِر«. خرب املبتدأ، وتقديره: »ُمْسَتِقٌر أو َكاِئٌن يِف الدَّ

تنبيـه
اِر  ا وجمروًرا، نحو: »يِف الدَّ جيوز تقديم اخلرب عىل املبتدأ إذا كان ظرًفا أو جارًّ

َزْيٌد«، فاجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، وزيد: مبتدأ مؤخر.

متعلق  ظرف  فعند:  ]الرعد:39[،  ٴۇچ  ۈ   چۈ   ونحو: 
بمحذوف، خرب مقدم، عند: مضاف، والضمري العائد عىل اهلل: مضاف إليه، وأم: 

مبتدأ مؤخر، وأم: مضاف، والكتاب: مضاف إليه.

* ]رابط اخلرب باملبتدأ[:

والبد من اشتامل اجلملة الواقعة خرًبا عىل رابط يربطها باملبتدأ، وذلك:

ا ضمري، نحو: »َزْيٌد َقاَم«، ففي »َقاَم« ضمري مسترت عائد عىل املبتدأ،  )1) إمَّ
وهو الرابط للخرب باملبتدأ.

]األعراف:26[،  ڇچ  ڇ   ڇ   چڇ   نحو:  إشارة،  اسم  ا  وإمَّ  (2(
وخري: خرب  ثاٍن،  مبتدأ  إشارة  اسم  وذا:  إليه،  والتقوى: مضاف  مبتدأ،  فلباس: 

الثاين، واجلملة خرب األول، والرابط بينهام اسم اإلشارة.

]احلاقة:2-1[،  چے       ۓ  ۓ  ڭچ  ا إعادة اللفظ بعينه، نحو:  وإمَّ  (3(
الثاين: خربه، واجلملة خرب األول،  واحلاقُة  وما: مبتدأ ثان،  فاحلاقُة: مبتدأ أول، 

والرابط بينهام إعادة اللفظ بعينه.

ُجُل«،  ا عموم اخلرب عن املبتدأ، أي شموله له، نحو: »َزْيٌد نِْعَم الرَّ )4) وإمَّ
فزيد: مبتدأ، ونعم الرجل: مجلة من فعل وفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ، والرابط 
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وهو  املبتدأ  فيشمل  للعموم،  الرجل  يف  »أل«  ألن  للمبتدأ؛  اخلرب  شمول  بينهام 
»َزْيٌد«.

* ]مسوغات جميء املبتدأ نكرة[:

ا)1). ا أو خاصًّ وال يكون املبتدأ نكرة إال إذا كان عامًّ

اِر؟«، فاملبتدأ فيهام نكرة،  اِر«، و»َهْل َأَحٌد يِف الدَّ مثال العام: »َما َرُجٌل يِف الدَّ
يف  االستفهام  وبعد  األول،  يف  النفي  بعد  لوقوعه  ا  عامًّ كونه  به  االبتداء  وسوغ 

الثاين. 

و»مَخُْس  ]البقرة:221[،  ژچ  ڈ   ڈ     ڎ   چڎ   اخلاص:  ومثال 
يَلِة«)2)، فاملبتدأ فيهام نكرة لكن ختصص بالوصف  َصَلَواٍت َكَتَبُهنَّ اهللُ يِف الَيوِم واللَّ

يف األول، واإلضافة يف الثاين، فساغ وقوعها مبتدأ عىل حد قول ابن مالك:

َلنَا ِخلٌّ  َفـــــاَم  فِيُكْم  فًتى  ِعنَْدَناَوَهْل  الِكـــــَراِم  ِمَن  َوَرُجـــــٌل 

وإعرابه: هل: حرف استفهام، وفتى: مبتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه 
ضمة مقدرة عىل الياء املحذوفة اللتقاء الساكنني منع من ظهورها الثقل، وسوغ 
االبتداء به وقوعه بعد االستفهام، وفيكم: جار وجمرور متعلق بمحذوف، خرب 
بعد  به وقوعه  االبتداء  مبتدأ، وسوغ   : وِخلُّ نافية،  وما:  والفاء: عاطفة،  املبتدأ، 
النفي، ولنا: جار وجمرور متعلق بمحذوٍف، خرب املبتدأ، والواو: عاطفة، ورجل: 

بالنكرة صوًرا، وأهناها بعض  االبتداء  لتسويغ  النحاة  ابن هشام: »قد ذكر بعض  قال    (1(
املتأخرين إىل نيف وثالثني موضًعا، وذكر بعضهم أهنا كلها ترجع للعموم واخلصوص 

الندى )ص118).  فليتأمل ذلك«. رشح قطر 
)2)  حديث صحيح، متفق عليه بألفاظ متقاربة، فقد رواه البخاري يف كتاب اإليامن، باب 
الزكاة من اإلسالم )1/ 31 رقم 46(، ورواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب 

بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم )40/1-41 رقم 11).
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النكرة  ومن الكرام: جار وجمرور نعت لرجل)1)، وهو املخصص لوقوع  مبتدأ، 
مبتدأ، وعندنا: ظرف متعلق بمحذوف خرب املبتدأ. 

)1)  يعني جار وجمرور متعلقان بمحذوف نعت لرجل، والتقدير: »َرُجٌل َكاِئٌن ِمَن الِكَراِم«.
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اخلامس من املرفوعات: اسم »َكاَن« وأخواهتا

ى النواسخ؛ لنسخها املبتدأ واخلرب؛ بسبب رفعها األول عىل أنه اسم  وتسمَّ
هلا، ونصبها الثاين عىل أنه خرب هلا، بعد أن كان مرفوًعا عىل اخلربية للمبتدأ.

وهي ثالثة عرش فعاًل:

األول: »َكاَن«، وهي التصاف اسمها بمصدر خربها يف الزمن املاض إن 
كان الفعل ماضًيا، نحو: »َكاَن الِعْلُم َنافًِعا«.

ويف احلال واالستقبال إن كان مضارًعا، نحو: »َيُكوُن الِعْلُم َنافًِعا«.

نحو:  أمًرا،  كان  إن  االستقبال  يف  خربها  بمصدر  اسمها  اتصاف  ولطلب 
»ُكْن َعالِـاًم«.

وينصب  االسم  يرفع  ناقص  ماٍض  فعل  كاَن:  األول:  إعراب  يف  وتقول 
اخلرب، والعلُم: اسمها مرفوع هبا، ونافًعا: خربها منصوب هبا.

ويف إعراب الثاين: يكوُن: فعل مضارع مترصف من »كان« الناقصة، ترفع 
االسم وتنصب اخلرب، والعلُم: اسمها، ونافًعا: خربها.

ويف إعراب الثالث: كن: فعل أمر مترصف من »كان« الناقصة ترفع االسم 
وتنصب اخلرب، واسمها ضمري مسترت وجوًبا تقديره »أنت«، وعامًلا: خربها.

الثاين: »َأْمَسى«، وهي التصاف اسمها بمصدر خربها يف املساء -بفتح أوله 
ُمَهاًنا«، و»ُيْميِس  الَفِقرُي  »َأْمَسى  الليل، نحو:  الزوال إىل نصف  ومد آخره- من 

الَغنِيُّ ُمَهاًبا«، و»َأْمِس ِعنَْدَنا َنِزياًل«.
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أمسى: فعل ماٍض ناقص يرفع االسم وينصب  وتقول يف إعراب األول: 
اخلرب، والفقري: اسمها، ومهاًنا: خربها.

ويف إعراب الثاين: ُيميس: فعل مضارع ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب 
: اسمها، ومهاًبا: خربها. مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، والغنيُّ

ويف إعراب الثالث: َأمِس: -بفتح اهلمزة- فعل أمر مبني عىل حذف الياء، 
و الكسة قبلها دليل عليها مترصف من »أمسى« الناقصة، واسمها ضمري مسترت 
وعند:  الظرفية،  عىل  منصوب  لـ»نزياًل«  ظرف  وعند:  »أنت«،  تقديره  وجوًبا 
عىل  مبني  إليه  مضاف  غريه  معه  أو  نفسه  املعظم  املتكلم  ضمري  ونا:  مضاف، 

السكون يف حمل جر، ونزياًل: خربها.

والثالث: »َأْصَبَح«، وهي التصاف اسمها بمصدر خربها يف الصباح -وهو 
من نصف الليل إىل الزوال-، نحو: »َأْصَبَح اهلََواُء ُمْعَتِداًل«.

واهلواُء:  اخلرب،  وينصب  االسم  يرفع  ناقص  ماٍض  فعل  أصبَح:  وإعرابه: 
اسمها، ومعتداًل: خربها.

الُضحى  يف  خربها  بمصدر  اسمها  التصاف  وهي  »َأْضَحى«،  والرابع: 
-بضم الضاد والقرص- وهو من الرشوق إىل قبيل الزوال، نحو: »َأْضَحى َخيِلُّ 

الَباِل َناِئاًم«.

 : وخيلُّ اخلرب،  وينصب  االسم  يرفع  ناقص  ماٍض  فعل  أضحى:  وإعرابه: 
اسمها مرفوع هبا، وخيل: مضاف، والباِل: مضاف إليه، ونائاًم: خربها. 

«، وهي التصاف اسمها بمصدر خربها مجيع النهار، نحو:  واخلامس: »َظلَّ
يُخ َصاِئاًم«، وإعرابه ظاهر. »َظلَّ الشَّ

والسادس: »َباَت«، وهي التصاف اسمها بمصدر خربها مجيع الليل، نحو: 
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»َباَت امُلْجَتِهُد َساِهًرا«. 

والسابع: »َصاَر«، وهي لتحويل اسمها من صفة إىل صفة أخرى، أو من 
حقيقة إىل أخرى.

وهي  صفة  من  اجلاهل  حتول  فقد  َعالِـًمـا«؛  اجلَاِهُل  »َصاَر  األول:  مثال 
اجلهل إىل صفة أخرى وهي العلم.

ومثال الثاين: »َصاَر الطِّنُي إِْبِريًقا«. 

وإعراهبام ظاهر مما قبله. 

احلارض  الزمن  اسمها يف  لنفي مصدر خربها عن  »َلْيَس«، وهي  والثامن: 
ا«، أي اآلن، وإعرابه يعلم مما قبله.  عند اإلطالق، نحو: »َليَس األُْسَتاُذ َحارِضً

والتاسع: »َما َزاَل«، ماض يزال.

 .» والعارش: »َما اْنَفكَّ

واحلادي عرش: »َما َفتَِئ«. 

والثاين عرش: »َما َبِرَح«.

وهذه األربعة التصاف اسمها بمصدر خربها ومالزمته له عىل حسب ما 
يقتضيه احلال، فإذا قلت: »َما َزاَل اهللُ ُمَتَكلِّاًم«، كان الوصف وهو الكالم ثابًتا له 

غري منفك.

له من حني  ثابًتا  بالعلم  زيد  اتصاف  َعالِـاًم«، كان  َزْيٌد  زاَل  »َما  قيل:  وإذا 
إمكان حصول العلم له، وهو من وقت التمييز إىل املوت.

الوصف  هذا  أن  املعنى  كان  َنانرَِي«،  الدَّ ُيْعطِي  األَِمرُي  َزاَل  »َما  قلت:  وإذا 
-وهو إعطاء الدنانري- ثابت له يف أوقات متفرقة.
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ُم َزْيًدا َما َداَم  والثالث عرش: »َما َداَم«، وهي الستمرار اخلرب، نحو: »اَل ُأَكلِّ
ِد َعْمٍرو إَِليِه. َة َدَواِم َتَردُّ ًدا إَِلْيِه«، فإنَّ معناه َنْفُي َكاَلِم َزْيٍد ُمدَّ دِّ َعْمٌرو ُمرَتَ

وإعرابه: ال: نافية، أكلم: فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، 
وما: مصدرية  وَزْيًدا: مفعول،  والفاعل ضمري مسترت وجوًبا يعود عىل املتكلم، 
ظرفية، ودام: فعل ماٍض ناقص، وعمرو: اسمها، ومرتدًدا: خربها، وإليه: جار 

وجمرور متعلق بـ»مرتدًدا«، و الضمري يف إليه عائد عىل »زيد«.

فهذه ثالثة عرش فعاًل.

* وتنقسم باعتبار الترف وعدمه إىل ثالثة أقسام:
))( قسم ال يترف أصاًل، وهو »َليَس« باتفاق، و»َداَم« عىل األصح؛ فال 

يأيت منهام إال املاض.

«، فمن ترصفات  َأَماٍن«، و»َدَواُمَك ِعزٌّ بِِفْعِلِه«، و»ُدْم يِف  وأما »َيُدوُم اخلرَُي 
»َداَم« التامة اآلتية.

فيأيت منه املاض واملضارع فقط، وهو  ناقًصا،  ))( وقسم يترف ترًفا 
، وَما َفتَِئ، وَما َبِرَح«. أربعة: »َما َزاَل، وَما اْنَفكَّ

ا، فيأيت منه املاض واملضارع واألمر واسم  ))( وقسم يترف ترًفا تامًّ
الفاعل، وهو السبعة الباقية)1).

تتمة
جيوز استعامل هذه األفعال تامة إال ثالثة: »َليَس، وَفتِئ، وَزاَل«.

ى فاعاًل حقيقة. ومعنى التامم: أن تكتفي بمرفوعها، ويسمَّ

)1)  هي: كان، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل، صار.
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فمعنى »َكاَن« وجد.

« أقام هناًرا. ومعنى »َظلَّ

ومعنى »َباَت« أقام لياًل.

ومعنى »َأْضَحى« دخل يف الضحى.

ومعنى »َأْمَسى« دخل يف املساء.

ومعنى »َصاَر« رجع.

َء َمَعُه«)1)، أي: »وجد«. نحو قولك: »َكاَن اهللُ َواَل َشْ

نافية  وال:  للحال،  والواو:  فاعل،  واهلل:  تام،  ماٍض  فعل  كان:  وإعرابه: 
الفتح  عىل  مبني  اسمها  وشء:  اخلرب،  وترفع  االسم  تنصب   » »إنَّ عمل  تعمل 
واهلاء:  ومع: مضاف،  ومع: ظرف متعلق بمحذوف خرب »ال«،  يف حمل نصب، 

مضاف إليه مبني عىل الضم يف حمل جر.

ٿچ  ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   چڀ   تعاىل:  قوله  ونحو 
َباِح. ]الروم:17[، أي: َتْدُخُلوَن يِف امَلَساِء َويِف الصَّ

»ُأَسبُِّح«،  ُسبحان: منصوب عىل املصدرية بفعل حمذوف تقديره  وإعرابه: 
عىل  منصوب  ظرف  وحني:  إليه،  مضاف  اجلاللة  ولفظ  مضاف،  وُسبحان: 
الظرفية، ومتسون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو: فاعل، واجلملة يف 

حمل جر بإضافة »حني« إليها، وحني تصبحون: نظريه إعراًبا وإضافة. 

اخللق  بدء  كتاب  البخاري،  يف  أصله  صحيح  حديث  من  قطعة  العبارة  هذه    (1(
ُه...«. َغرْيُ ٌء  يَشْ َيُكْن  َومَلْ  اهللُ  »كاَن  بلفظ:  )418/2رقم3191( 
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ونحو قوله -صىل اهلل عليه وسلم- »َأْصَبْحنَا َوَأْصَبَح امُلْلُك لِلَّـِه«)1)، أي: 
دخلنا يف الصباح.

وإعرابه: أصبح: فعل ماٍض، ونا: ضمري املتكلمني فاعل، وأصبح امللك: 
فعل وفاعل، وهلل: جار وجمرور متعلق بـ»أصبح«.

ومنه قوله تعاىل: چچ      چ       چ  چ  ڇچ ]الشورى:53[، أي: ترجع.

وإعرابه: أال: أداة تنبيه، وإىل اهلل: جار وجمرور متعلق بـ»تصري«، واألمور: 
فاعل تصري.

الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،  )1)  حديث صحيح، رواه مسلم يف صحيحه، كتاب 
التعوذ من رش ما عمل ومن رش ما مل يعمل )2088/4رقم2723). باب 
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« وأخواهتا السادس من املرفوعات: خرب »إنَّ

فتنصب املبتدأ وترفع اخلرب عكس »َكاَن« وأخواهتا، وهي ستة أحرف:

إثباًتا أو  النسبة  « -بكس اهلمزة وتشديد النون-، وهي لتأكيد  األول: »إِنَّ
نفًيا.

فإذا قيل: »َزْيٌد َقاِئٌم«، وأريد تأكيد قيامه قيل: »إِنَّ َزْيًدا َقاِئٌم«، وإذا قلت: 
»َزْيٌد مَلْ َيُقْم«، وأردت تأكيد النفي قلت: »إنَّ َزْيًدا مَلْ َيُقْم«.

« -بفتح اهلمزة وتشديد النون-، وهي للتوكيد كالتي قبلها، لكن  الثاين: »َأنَّ
يشرتط يف هذه: أن يسبقها كالم؛ ألهنا موضوعة لتأويل خربها بمصدر مضاف 

إىل اسمها، وذلك املصدر يكون عىل حسب العوامل الداخلة عليه.

فإذا قلت: »َبَلَغنِي َأنَّ َزْيًدا َقاِئٌم« كان املصدر فاعاًل؛ ألن املعنى »َبَلَغنِي ِقَياُم 
َزْيٍد«.

»ُأِحبُّ  املعنى  ألن  مفعواًل؛  املصدر  كان   » َحارِضٌ َأنََّك  »ُأِحبُّ  قلت:  وإذا 
ُحُضوَرَك«.

َزْيًدا َليَس َعالِـاًم« كان املعنى »َبَلَغنِي َعَدُم ِعْلِم َزْيٍد«  وإذا قيل: »َبَلَغنِي َأنَّ 
وهكذا.

تعقيب  وهو:  االستدراك،  ومعناها  النون-،  -بتشديد   » »َلكِنَّ الثالث: 
ما  بإثبات  تعقيبه  أو  إثباًتا،  األول  الكالم  كان  إن  ثبوته  يتوهم  ما  بنفي  الكالم 

يتوهم نفيه إن كان نفًيا.
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ما  بنفي  الكالم األول  فقد عقبت  َجاِهٌل«،  َلِكنَُّه  َعاِقٌل  »َزْيٌد  مثال األول: 
يتوهم ثبوته؛ ألنه ربام يفهم من كونه عاقاًل أنه عامل. 

ومثال الثاين: »َزْيٌد َليَس َحِلياًم َلِكنَُّه َعامِلٌ«، فقد عقبت الكالم األول بإثبات 
ما يتوهم نفيه؛ ألنه ربام يفهم من نفي احللم نفي العلم، ولذلك اشرتط فيها أن 

يسبقها كالم كالتي قبلها)1).

« -بتشديد النون-، ومعناها التشبيه وهو: إحلاق يشء بيشء   الرابع: »َكَأنَّ
جلامع بينهام. 

فإذا قلت: »َكَأنَّ َزْيًدا َأَسٌد«، فقد أحلقت »َزْيًدا« بـ»األََسِد« وشبهته به جلامع 
بينهام وهو الشجاعة. 

فيه  ما  أو  املستحيل  األمر  التمني، وهو: طلب  »َلْيَت«، ومعناها  اخلامس: 
ُعْس.

الشباب  عود  فإنَّ  َيوًما«،  َيُعوُد  َباَب  الشَّ »َلْيَت  الشيخ:  قول  األول،  مثال 
للشيخ مستحيل.

َهِب«. ومثال الثاين، قول الفقري املعدم: »َليَت يِل ِقنَْطاًرا ِمَن الذَّ

-أي:  واإلشفاق  املحبوب،  األمر  يف  الرتجي  ومعناها   ،» »َلَعلَّ السادس: 
اخلوف- يف األمر املكروه.

.» مثال الرتجي: »َلَعلَّ احلَبِيَب َحارِضٌ

.» ومثال اإلشفاق: »َلَعلَّ الَعُذوَل َحارِضٌ

ومن الرتجي قوله تعاىل: چھ  ھ     ے       ےچ)2) ]طه:44[.

)1)  يقصد بقوله »كالتي قبلها« »أن« املفتوحة اهلمزة.
)2)  يف األصل »يذكر« بدل چھچ.
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ٹچ  ٹ   ٹ    ٿ   چٿ   تعاىل:  قوله  اإلشفاق  ومن 
]الكهف:6[.

ُه ُذو َشَأٍن«، و»َبَلَغنِي َأنََّك َراِغٌب فِيِه«، و»َكَأنََّك  تقول: »إِنَّ الِعْلَم َنافٌِع«، و»إِنَّ
جُمَْتِهٌد َلِكنََّك َمْشُغوٌل«، و»َليَتنِي ِمْثُلَك«، و»َلَعلََّك َناِجٌح«.

: حرف تشبيه ونصب،  : حرف توكيد ونصب، وكأنَّ وتقول يف احلروف: إنَّ
: حرف ترجٍّ  : حرف استدراك ونصب، وليت: حرف متنٍّ ونصب، ولعلَّ ولكنَّ

ونصب.

واملنصوب اسمها، واملرفوع خربها. 
تنبيه

ا  ال جيوز تقديم خرب هذه احلروف عىل اسمها إال إذا كان اخلرب ظرًفا أو جارًّ
اِر َزْيًدا«، و»إِنَّ ِعنَْدَك َعْمًرا«، فاجلار واملجرور والظرف  وجمروًرا، نحو: »إِنَّ يِف الدَّ

« مقدًما، وَزْيًدا وعمًرا: اسمها مؤخًرا. متعلقان بمحذوف خرًبا لـ»إِنَّ

وإنام نصبت هذه احلروف املبتدأ ورفعت اخلرب محاًل هلا عىل معانيها؛ ألهنا 
متضمنة ملعاين أفعال.

«: ُأَشبُِّه، ومعنى  « -املكسورة واملفتوحة-: أؤكد، ومعنى »َكَأنَّ فمعنى »إِنَّ
«: أترجى. «: أستدرك، ومعنى »َلْيَت«: أمتنى، ومعنى »َلَعلَّ »َلِكنَّ
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]َظنَّ وأخواهتا[
وبقي من نواسخ املبتدأ واخلرب مفعوال »َظنَنُْت« وأخواهتا، وإن كان حملهام 

باب منصوبات األسامء اآليت، ولكن ال بأس بذكرمها هنا تتمياًم للنواسخ. 

وهي عىل ما يليق هبذه الرسالة عرشة أفعال، ويقال هلا أفعال القلوب؛ ألن 
احلكم فيها منسوب إىل القلب.

«، بمعنى اعتقَد، نحو: »َأُظنَُّك َصاِدًقا«، فالكاف: مفعول أول،  األول: »َظنَّ
وصادًقا: مفعول ثاٍن.

يشء:  له  ضاع  من  كقول  لواحد،  تعدت  »اهتَم«  بمعنى   » »َظنَّ كان  فإن 
َْمُتُه. »َظنَنُْت َزْيًدا«، أي: اهتَّ

َبْكًرا  »َحِسْبُت  نحو:  اعتقد،  بمعنى  السني-،  -بكس  »َحِسَب«  الثاين: 
َصِديًقا«، فبكًرا: مفعول أول، وصديًقا: مفعول ثاٍن، ونحو قوله: 

اَرٍة جِتَ َخرْيَ  واجلُْوَد  التَُّقى  َثاِقاًل)1)َحِسْبُت  َأْصَبَح  امَلْرُء  َما  إَِذا  َرَباًحا 

)1)  بيت من الطويل للبيد بن ربيعة. 
اللغة: »التقى«: خوف اهلل، »اجلود«: الكرم، »ثاقاًل«: ميًتا.  

املعنى: يقول: إنني أرى خوف اهلل والسخاء أفضل ما يتاجر به اإلنسان استعداًدا آلخرته.   
فاعل،  مبني يف حمل رفع  والتاء ضمري متصل  مبني،  اإلعراب: »حسبت«: فعل ماض   
»التقى«: مفعول به أول منصوب، »واجلود«: الواو: حرف عطف، اجلود: معطوف عىل 
»التقى« منصوب، »خري«: مفعول به ثان منصوب وهو مضاف، »جتارة«: مضاف إليه 
زائدة،  »ما«:  »حسبت«،  بالفعل  متعلق  ظرف  »إذا«:  منصوب،  متييز  »رباًحا«  جمرور، 
»املرء«: اسم لفعل ناقص حمذوف يفسه ما بعده، »أصبح«: فعل ماض ناقص، واسمه 

»ثاقاًل«: خرب »أصبح« منصوب. تقديره »هو«،  فيه جواًزا  ضمري مسترت 
مفيًدا  »حسب«  الفعل  ورد  حيث  جتارة«  خري  واجلود  التقى  »حسبت  قوله:  الشاهد:   
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« كانت بفتح السني، وتعدت ملفعول واحد،  فإن كانت »حَسب« بمعنى »َعدَّ
نحو: »َحَسْبُت َمايِل«، فاميل: مفعول »َحَسَب«.

، نحو: »ِخْلُت اهِلاَلَل اَلِئًحا«، أي: ظاهًرا ال  والثالث: »َخاَل«، بمعنى ظنَّ
سحاَب عليِه. 

وأصل »َخاَل« َخَيَل -بفتح الياء- حتركت الياء وانفتح ما قبلها، قلبت ألًفا 
فصار »َخاَل«.

إىل  الياء  حركة  نقلت  الياء-  وكس  اخلاء  -بفتح  َخِيْلُت  »ِخْلُت«  وأصل 
الياء اللتقاء  الالم، فحذفت  الياء ساكنة مع  فالتقت  بعد َسلب حركته  قبلها  ما 

الساكنني، فصار »ِخْلُت«. 

الرابع: »َزَعَم«، بمعنى اعتقد، نحو قوله:

بَِشْيٍخ َوَلْسُت  َشـــــْيًخا  َدبِْيًبا)1)َزَعَمْتنِي  َيِدبُّ  َمْن  ـــــْيُخ  الشَّ اَم  إنَّ

اليقني، فنصب مفعولني، أوهلام: »التقى« وثانيهام »خري«.
)1)  بيت من اخلفيف ألب أمية أوس احلنفي. 

اللغة: »زعمتني«: ظنتني، »دب دبيًبا«: مشى بتثاقل وبطء.  
الذي  الضعيف  ذلك  هو  الشيخ  ألن  بذلك؛  ولست  عاجًزا  شيًخا  ظنتني  إهنا  املعنى:   

مشيته. يف  يتثاقل 
اإلعراب: »زعمتني«: فعل ماض مبني، والتاء: للتأنيث، والنون: للوقاية، والياء: ضمري   
»هي«،  تقديره  مسترت  ضمري  والفاعل  لـ»زعم«،  أول  به  مفعول  نصب  حمل  يف  مبني 
»شيًخا«: مفعول به ثان لـ»زعم« منصوب، »ولست«: الواو: حالية، لست: فعل ماض 
ناقص، والتاء: ضمري مبني  يف حمل رفع اسم »ليس«، »بشيخ«: الباء: حرف جر زائد، 
ومكفوفة،  كافة  »إنام«:  »ليس«،  خرب  أنه  عىل  حمالًّ  منصوب  لفًظا  جمرور  اسم  »شيخ«: 
فعل  »يدب«:  املبتدأ،  خرب  رفع  حمل  يف  موصول  اسم  »من«:  مرفوع،  مبتدأ  »الشيخ«: 
منصوب. مطلق  مفعول  »دبيًبا«:  »هو«،  تقديره  مسترت  ضمري  والفاعل  مرفوع،  مضارع 

الشاهد: »زعمتني شيًخا« حيث استعمل الفعل »زعم« بمعنى »ظن« ونصب مفعولني:   
»شيًخا«. قوله  وثانيهام  »زعمتني«  يف  املتكلم  ياء  أحدمها 
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فالياء: مفعول أول، وشيًخا: مفعول ثان.
فإن كانت بمعنى »َكَفَل« تعدت لواحد، نحو: »َزَعْمُت َزْيًدا«، أي: َكَفْلُتُه. 
َنافًِعا«،  اخلامس: »َرَأى«، بمعنى اعتقد، نحو: »َرَأيُت اجلُوَد حَمُْبوًبا واخلرََي 

ونحو قوله:

يَشٍء ُكلِّ  َأْكـــــرَبَ  اهللَ  ُجنُوًدا)1)َرَأْيـــــُت  َوَأْكَثَرُهـــــْم  حُمَاَولًة 
« تعدت لواحد.  فإن كانت بمعنى »َأْبرَصَ

السادس: »َعلَِم«، بمعنى اعتقد، نحو: »َعِلْمُت امَلْعُروَف َنافًِعا«.
فإن كانت بمعنى »َعَرَف« تعدت لواحد، نحو: »َعِلْمُت َزْيًدا«، أي: َعَرْفُتُه. 

ْدِق«. السابع: »َوَجَد«، بمعنى اعتقد، نحو: »َوَجْدُت النََّجاَة يِف الصِّ
ت  تعدَّ »َأَصاَب«  بمعنى  أو  قارصة)2)،  كانت  »َحِزَن«  بمعنى  كانت  فإن 

لواحد فقط)3). 

)1)  بيت من الوافر خلداش بن زهري. 
اللغة: »املحاولة«: هنا القوة، ويروى: »وأكثره جنوًدا« و»وأكثرهم عديًدا«.  

املعنى: يقول: إين وجدت اهلل سبحانه وتعاىل أقوى األقوياء وأكثرهم جنوًدا.  
اإلعراب: »رأيت«: فعل ماض مبني عىل السكون، والتاء: ضمري متصل مبني يف حمل   
رفع فاعل، »اهلل«: اسم اجلاللة مفعول به أول منصوب، »أكرب«: مفعول به ثان منصوب، 
جمرور،  إليه  مضاف  »يشء«:  مضاف،  وهو  جمرور،  إليه  مضاف  »كل«:  مضاف،  وهو 
عىل  معطوف  »أكثرهم«:  عطف،  حرف  الواو:  »وأكثرهم«:  منصوب،  متييز  »حماولة«: 
إليه،  مبني يف حمل جر مضاف  متصل  منصوب، وهو مضاف، و»هم«: ضمري  »أكرب« 

منصوب. متييز  »جنوًدا«: 
الشاهد: »رأيت اهلل أكرب« حيث جاء الفعل »رأى« بمعنى »علم« فنصب مفعولني مها:   

و»أكرب«. »اهلل« 
)2)  أي الزمة تكتفي بمرفوعها وال تنصب مفعوالً، نحو: »وجد الرجل« أي: حزن.

)3)  نحو: »وجد الرجل ضالته«.
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ڻچ  ڻ   ں   چں   نحو:   ، صريَّ بمعنى  َذ«،  َ »اتَّ الثامن: 
ْذُت َأَبا َبْكٍر  َ ]النساء:125[، ونحو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخلِياًل َغرْيَ َربِّ اَلتَّ

َخلِياًل«)1).

، نحو: »َجَعْلُت الطِّنَي إِْبِريًقا«. التاسع: »َجَعَل«، بمعنى صريَّ

لِْلَفاِرِس  األَِمرُي  »َجَعَل  نحو:  لواحد،  تعدت  »َأوَجَب«  بمعنى  كانت  فإن 
اِجِل َسْهاًم«. َسْهَمنِي َولِلرَّ

پ           چپ   نحو:  أيًضا،  لواحد  تعدت  »َأوَجَد«  بمعنى  كانت  أو 
پچ ]األنعام:1[.

ال  ما  عىل  دخلت  إن  السمع  يف  النسبة  حلصول  وهي  »َسِمَع«،  العارش: 
ُيْسَمع؛ بأن دخلت عىل ذات، نحو: »َسِمْعُت َزْيًدا َيْقَرُأ«، فإن مجلة »َيْقَرُأ« يف حمل 

نصب مفعول ثاٍن لسمع.

فإن دخلت عىل ما ُيْسَمع تعدت لواحد، نحو: »َسِمْعُت ِقَراَءَة َزْيٍد«.

فهذه عرشة أفعال:

)1( منها ما يفيد الرجحان، وهو األربعة األَُول)2).

)2( ومنها ما يفيد اليقني، وهو الثالثة التي بعدها)3).

صحيحه،  يف  البخاري  رواه  فقد  مقاربة،  بألفاظ  الشيخان  رواه  صحيح،  حديث    (1(
)8/3رقم  خلياًل«  متخًذا  »لوكنت  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب 
3656(، ورواه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أب بكر 

)1855/4رقم2383).
، وحِسب، وخال، وزعم.  )2) هي: ظنَّ

)3)  هي: رأى، وعلم، ووجد.



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 114 

»َجَعَل  ومها  أخرى،  إىل  حالة  من  واالنتقال  التصيري  يفيد  ما  ومنها   )3(
ََذ«. واختَّ

)4( وواحد يفيد حصول النسبة يف السمع، وهو »َسِمَع«. 
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السابع من املرفوعات: التابع للمرفوع

وهو أربعة أشياء: 

األول: النعت، نحو: »َجاَء َزْيٌد الَعاِقُل«، فالعاقل: تابع لزيد؛ لكونه نعًتا له، 
فيتبعه يف إعرابه. 

الثاين: العطف، نحو: »َجاَء َزْيٌد َوَعْمٌرو«، فعمرو: تابع لزيد؛ لكونه معطوًفا 
عليه، فيتبعه يف إعرابه.

ًدا  الثالث: التوكيد، نحو: »َجاَء َزْيٌد َنْفُسُه«، فنفسه: تابع لزيد؛ لكونه مَؤكِّ
له، فيتبعه يف إعرابه أيًضا. 

الرابع: البدل، نحو: »َنَفَعنِي َزْيٌد ِعْلُمُه«، فعلمه: تابع لزيد؛ لكونه بداًل منه، 
فيتبعه يف إعرابه. 

املنصوبات  تتبع  بل  باملرفوعات  خمتصة  ليست  التوابع  هذه  كانت  وملا 
واملخفوضات أيًضا ُأخرت عنهام، وستمر عليك مفصلة. 
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باب
املنصوبات من األسامء 
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األول: املفعول به

عىل  به  الفعل  تعلق  كان  سواء  الفاعل،  فعل  به  يتعلق  الذي  االسم  وهو: 
وجه الوقوع واحلصول، أو عىل وجه النفي.

ُجَل  الرَّ ْبُت  »رَضَ املخاطبة:  أو  املخاطب  أو  املتكلم  والفاعل  األول  مثال 
واهلندات  مفعول،  والرجل:  فاعل)1)،  اجلميع  يف  فالتاء  َوُغاَلِمي«،  واهِلنَْداِت 

وغالمي: معطوفان عىل الرجل.

ُجَل«، وما  فقد تعلق فعل الفاعل -وهو »الرضب«- باملفعول -وهو »الرَّ
عطف عليه- عىل وجه الوقوع واحلصول.

ُجَل واهِلنَْداِت َوُغاَلِمي«، فقد تعلق فعل الفاعل  ِب الرَّ ومثال الثاين: »مَلْ َأرْضِ
ُجَل« وما عطف عليه- عىل وجه النفي. -وهو »الرضب«- باملفعول -وهو »الرَّ

ويكون املفعول به ظاهًرا كام ذكر.

ويكون مضمًرا كقولك: »َجاَءيِن َرُجٌل َفَأْكَرْمُتُه«، و»َجاَءْتنِي ِهنٌْد َفَأْكَرْمُتَها«، 
َجاُل َفَأْكَرْمُتُهْم«، و»َجاَءِت اهِلنَْداُت  ُجاَلِن َفَأْكَرْمُتُهاَم«، و»َجاَءِت الرِّ و»َجاَءيِن الرَّ

.» َفَأْكَرْمُتُهنَّ

* والضامئر التي تقع متصلة مفعواًل به اثنا عرش:
اثنان للمتكلم، سواء كان مذكًرا أو مؤنًثا. 

األول: الياء، يف نحو: »َأْكَرَمنِي اهللُ«.

)1)  التاء فاعل يف قولك: »رضبُت، رضبَت، رضبِت«.
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والياء: مفعول به مبني عىل  والنون: للوقاية،  أكرم: فعل ماٍض،  وإعرابه: 
السكون يف حمل نصب، ولفظ اجلاللة فاعل. 

الثاين: »نا«، يف نحو: »َأْكَرَمنَا اهللُ« -بفتح امليم-، فنا: ضمري املتكلم ومعه 
غريه مبني عىل السكون يف حمل نصب.

ومخسة للمخاطب، وهي: 

فالكاف:  اهللُ«،  »َأْكَرَمَك  نحو:  املذكر،  املفرد  خطاب  يف  املفتوحة،  الكاف 
مفعول به مبني عىل الفتح يف حمل نصب.

والكاف املكسورة، يف خطاب املفردة املؤنثة، نحو: »َأْكَرَمِك اهللُ«، فالكاف: 
مفعول به مبني عىل الكس يف حمل نصب.

و»َأْكَرَمُكْم  مطلًقا،  املثنى  خطاب  يف  اهللُ«  »َأْكَرَمُكاَم  نحو:  يف  واملضمومة، 
اهللُ« يف خطاب مجع الذكور، و»َأْكَرَمُكنَّ اهللُ« يف خطاب مجع اإلناث.

أريد  به، وما أحلق هبا عالمات دالة عىل ما  فالكاف يف مجيع ذلك مفعول 
باخلطاب من تثنية ومجع، وتذكري وتأنيث.

َأْكَرَمَها  و»ِهنٌْد  َأُبوُه«،  َأْكَرَمُه  »َزْيٌد  نحو:  يف  اهلاء،  وهي:  للغائب،  ومخسة 
و»اهِلنَْداُت  آَباُؤُهْم«،  َأْكَرَمُهْم  يُدوَن  و»الزَّ ا«،  َأُبومُهَ َأْكَرَمُهاَم  يَداِن  و»الزَّ َأُبوَها«، 

.» َأْكَرَمُهنَّ آَباُؤُهنَّ

فاهلاء يف هذه اخلمسة مفعول به، وما أحلق هبا عالمات دالة عىل املراد من 
تثنية ومجع، وتذكري وتأنيث.

* وكام يكون متصاًل كام ُذكِر، يكون منفصاًل، وهو اثنا عرش أيًضا:
اَنا«. اثنان للمتكلم، ومها: »إِيَّاي«، و»إِيَّ
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اِك«  اَك« -بفتح الكاف- للمفرد املذكر، و»إِيَّ ومخسة للمخاطب، وهي: »إِيَّ
الذكور،  اُكْم« جلمع  للمثنى مطلًقا، و»إِيَّ اُكاَم«  املؤنثة، و»إِيَّ للمفردة  -بكسها- 

« جلمع اإلناث. اُكنَّ و»إِيَّ

املؤنث،  للمفرد  اَها«  و»إِيَّ املذكر،  للمفرد  اُه«  »إِيَّ وهي:  للغائب،  ومخسة 
« جلمع اإلناث. اُهنَّ اُهْم« جلمع الذكور، و»إِيَّ ا« للمثنى مطلًقا، و»إِيَّ امُهَ و»إِيَّ

اُه«، أو »إاِل  اَنا«... إلخ)1)، أو »إاِل إيَّ نحو: »َما َأْكَرْمَت إاِلَّ إِيَّاي«، أو »إاِلَّ إيَّ
اَها«... إلخ. إيَّ

: حرف إجياب،  وإالَّ وأكرمت: فعل وفاعل،  ما: نافية،  وتقول يف إعراهبا: 
ا: يف اجلميع ضمري منفصل مفعول به مبني عىل السكون يف حمل نصب، وما  وإيَّ
أحلق به عالمات دالة عىل التكلم أو اخلطاب أو الغيبة، مثنى أو مجًعا، مذكًرا أو 

مؤنًثا، وقد تقدم لذلك مزيد بيان يف اجلدول املتقدم فال حاجة إىل التطويل)2). 
تنبيه

نون  ى  تسمَّ بنون  وبينه  بينها  يفصل  أن  لزم  املتكلم  ياء  بالفعل  اتصل  إذا 
الوقاية؛ وذلك ألن ياء املتكلم دائاًم يناسبها كس ما قبلها نحو: »َجاَء ُغاَلِمي«، 

ْبُت اْبنِي«، وهكذا. و»َذَهَب َأِب«، و»رَضَ

فتجد ياء املتكلم دائاًم قبلها كسة، فالتزموا اإلتيان بنون بينها وبني الفعل؛ 
الفعل،  غري  تلحق  وقد  َوُيْكِرُمنِي«،  »َأْكَرَمنِي  فقالوا:  الكس،  من  الفعل  ليسلم 

نحو: »َليَتنِي«، و»َرِضَ َعنِّي«. 

املتكلم  يشمل  الذي  احلارض  للضمري  هنا  بالتمثيل  مراده  أن  عىل  »إلخ«  بقوله  دل    (1(
إلخ.  ... وإياكِ  إياَك  أواًل، وهي:  املخاطب، وقد ذكرها  أمثلة  بدليل عدم ذكر  واملخاطب 

)2)  راجع باب الفاعل )ص87-86).
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الثاين: املنادى

وهو: االسم املطلوب إقباله بـ»يا« أو إحدى أخواهتا.

وحروف النداء: 

َيا -بألف بعد الياء-، وَأَيا -هبمزة مفتوحة قبلها)1) -، وَهَيا -بقلب اهلمزة 
هاء-، وَأي -هبمزة مفتوحة ثم ياء ساكنة-، و»آ« -هبمزة ممدودة وغري ممدودة)2).

وللمنادى حالتان:

األوىل: أنه يبنى عىل ما يرفع به لو كان معرًبا.
وذلك إذا كان مفرًدا معرفة أو نكرة مقصودة، فنحو: »َيا َزيُد«، يبنى عىل 

الضم الظاهر؛ ألنه لو كان معرًبا لرفع بالضمة الظاهرة.
، يبنى عىل الضم؛ ألنه وإن كان نكرة يف األصل لكنه  ونحو: »َيا َرُجُل« ملعنيَّ

تعني بالقصد.
وسواء كان الضم ظاهًرا كام تقدم، أو مقدًرا، نحو: »َيا َفَتى«، و»َيا َقاِض« 

ملعني، األول مقدر للتعذر، والثاين للثقل.
والثاين  األول  ِهنَْداُت«،  َوَيا  َزيُدوَن،  َوَيا  َرُجاَلِن،  َوَيا  َزيَداِن،  »َيا   ونحو: 
يبنيان عىل األلف، والثالث عىل الواو، والرابع عىل الضم؛ ألهنا لو كانت معربة 

لرفعت بذلك.

واملراد باملفرد هنا: ما ليس مضاًفا وال شبيًها باملضاف.

)1)  أي هبمزة مفتوحة قبل »يا« فتصبح »أيا«.
)2)  اهلمزة غري ممدودة »أ«، واملمدودة »آ«.
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الثانية: أن يكون نكرة غري مقصودة، كقول األعمى: »َيا َرُجاًل ُخْذ بَِيِدي« 
إذا مل يقصد رجاًل بعينه.

أو يكون مضاًفا، نحو: »َيا َمواَلَنا«، و»َيا َسيَِّدَنا«.

أو يكون شبيًها باملضاف، وهو: ما تعلق به يشء من متام معناه، نحو: »َيا 
َطالًِعا َجَباًل«، و»َيا َلطِيًفا بِالِعَباِد«، ففي هذه الصور الثالث ينصب بالفتحة)1). 

طالبي  »يا  رجلني«،  »يا  نحو:  فرعية،  عالمات  من  عنها  ينوب  ما  أو  بالفتحة  ُينصب    (1(
جباًل«. طالعني  »يا  العلم«، 
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الثالث من املنصوبات: املفعول املطلق

وهو: املصدر الفضلة املسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه.
مثال األول: »َأْكَرْمُتُه إِْكَراًما«.
ومثال الثاين: »ُقْمُت ُوُقوًفا«.

لـ»َأْكَرَم«  مصدران  ألهنام  مطلق؛  مفعول  و»ُوُقوًفا«  »إِْكَراًما«  من  فكل 
و»َقاَم«.

وفضلة؛ ألن إفادة الكالم ال تتوقف عليهام، إال أن »ُوُقوًفا« ليس مصدًرا 
لـ»ُقْمُت«، بل هو مصدر لـ»َوَقْفُت« لكن معنى الفعلني واحد.

وما وافق لفظه لفظ فعله يقال له: »مصدر لفظي«، كقولك: »ُقْمُت ِقَياًما«، 
و»َوَقْفُت ُوُقوًفا«.

وما مل يوافق لفظه لفظ فعله يقال له: »مصدر معنوي«؛ ملوافقته له يف املعنى 
دون اللفظ، كام إذا قلت: »ُقْمُت ُوُقوًفا«، و»َوَقْفُت ِقَياًما«. 

*وقد تعرب أشياء مفعواًل مطلًقا وليست بمصادر: 
چچ  چ   كلفظ »كل وبعض« مضافني للمصدر، ومنه قوله تعاىل: 
ألنه  املصدر  عن  نائب  مطلق  مفعول  فكل:  ]النساء:129[،  ڇچ  چ  

مضاف إليه.
وكالعدد يف قوله تعاىل: چگ    گ  ڳچ ]النور:4[.

َبُه َسوًطا وَعًصا وِمْقَرَعًة«)1).  وكأسامء اآلالت، نحو: »رَضَ

لسان  مقرعة.  فهو  به  قرع  ما  كل  وقيل:  واحلمري،  البغال  هبا  ُترَضب  خشبة  املقرعة:    (1(
.(264  /8( العرب 



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 125 

الرابع: املفعول له

ى: املفعول ألجله، واملفعول من أجله. املفعول له، ويسمَّ

وهو: املصدر املجعول ِعلَّة للفعل املتحد معه يف الزمان والفاعل.

كقولك: »ُقْمُت إِْجاَلاًل َلَك«، و»َقَصْدُتَك اْبتَِغاَء َمْعُروفَِك«.

فإجالاًل وابتغاَء: مصدران ُذِكرا علة للفعل وهو القيام والقصد.

واحتدا يف الزمان؛ ألن زمن القصد هو زمن ابتغاء املعروف، وزمن القيام 
هو زمن اإلجالل.

واحتدا يف الفاعل؛ ألن فاعل القيام هو فاعل اإلجالل، وفاعل القصد هو 
املبتغي، فنُصبا عىل املفعول ألجله.

فلو ُفِقَد رشط من هذه الرشوط وجب جره بالم التعليل.

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   تعاىل:چەئ    قوله  املصدرية،  فقد  ما  فمثال 
ۆئچ ]البقرة:29[، فإن املخاطبني املدلول عليهم بكاف الضمري -وإن كانوا 

علة يف اخللق- لكن جر ضمريهم بالالم لفقد املصدرية.

ومثال ما فقد االحتاد يف الزمان، قوله: 
ثَِياهَبَا)1) لِنَوٍم  ْت  َنضَّ َوَقْد  ............................َفِجْئُت 

)1)  صدر بيت من الطويل، المرئ القيس من معلقته املشهورة، عجزه: 
ِل رْتِ إاِلَّ لِْبَسَة امُلَتَفضِّ َلَدى السِّ   .......................             

املتفضل«: ما تلبسه وقت  الستار، »لبسة  اللغة: »نضت«: خلعت، »لدى السرت«: عند   
الواحد. الثوب  البس  أو  بثوبه،  املتوشح  واملتفضل:  ونحوه،  قميص  من  النوم 

الثوب  إال  عليها  يبق  ومل  للنوم،  استعداًدا  ثياهبا  خلعت  وقد  حمبوبتي  إىل  أتيت  املعنى:   
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ْت«، أي: خلعت،  فإن النوم وإن كان مصدًرا، وذكر علة للفعل وهو »َنضَّ
لكن زمن خلع الثياب سابق عىل زمن النوم، فوجب جره بالالم.

ومثال ما فقد االحتاد يف الفاعل، قوله: 
ٌة)1) ِهزَّ لِِذْكَراِك  َلَتْعـــــُرويِن  ..............................َوإيِنِّ 

الذي تلبسه قبيل النوم لتنام فيه، كناية عن أهنا مرتفة ووليدة نعمة.
الواو  اإلعراب: »جئت«: فعل ماٍض، والتاء: ضمري مبني يف حمل رفع فاعل: »وقد«:   
ضمري  والفاعل  للتأنيث،  والتاء:  ماٍض،  فعل  »نضت«:  حتقيق،  حرف  »قد«:  حالية، 
ثياب:  »ثياهبا«:  »نض«،  بـ  متعلقان  وجمرور  جار  »لنوم«  »هي«،  تقديره  جواًزا  مسترت 
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، و»ها«: ضمري مبني يف حمل جر مضاف إليه، 
منصوب  مكان  ظرف  »لدى«:  احلال،  عىل  نصب  حمل  يف  ثياهبا«:  لنوم  »نضت  ومجلة 
وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل األلف للتعذر متعلق بـ»نض«، وهو مضاف، »السرت«: 
مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسة، »إال«: حرف استثناء ال حمل له من اإلعراب، 
»لبسة«: منصوب عىل االستثناء، وهو مضاف، »املتفضل«: مضاف إليه جمرور وعالمة 

الكسة. جره 
الشاهد: كلمة »لنوم« فقد جاءت علة خللع الثياب، غري أن زمن النوم متأخر عن زمن   

الزمان. احتاد  لعدم  التعليل؛  بالم  فجرَّ  الثياب،  خلع 
)1)  صدر بيت من الطويل، ألب صخر اهلذيل، وعجزه: 

َلُه الَقْطُر َكاَم اْنَتَفَض الُعْصُفوُر َبلَّ   ..........................   
اللغة: »تعروين«: تنزل ب، »لذاكراك«: لتذكري إياك، »هزة«: رعدة وانتفاضة، »انتفض   

املطر. »القطر«:  وارتعش،  ارتعد  العصفور«: 
العصفور،  يضطرب  كام  تذكرك،  عند  ورعشة  رعدة  وتنتابني  أضطرب  إين  املعنى:   

وبلله. املطر  عليه  نزل  ما  إذا  وينتفض،  ويرتعش 
: حرف توكيد ونصب، و»الياء«: ضمري مبني يف حمل نصب اسم  اإلعراب: »إين«: إنَّ  
«، »لتعروين«: الالم: املزحلقة، »تعرو«: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة  »إنَّ
مبني  املتكلم: ضمري  للوقاية، وياء  الثقل، والنون:  منع من ظهورها  الواو  املقدرة عىل 
يف حمل نصب مفعول به، »لذكراك«: جار وجمرور متعلقان بـ»تعرو«، والكاف: ضمري 
ومجلة  الضمة،  رفعه  وعالمة  مرفوع  فاعل  »هزة«:  إليه،  مضاف  جر  حمل  يف  مبني 
»تعروين لذكراك هزة«: يف حمل رفع خرب »إن«، » كام«: الكاف حرف جر، و»ما« حرف 
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فإن الذكرى وإن كانت مصدرًا ُذِكر علة للفعل وهو »تعروين«، واحتد معه 
يف الزمان؛ ألن زمن العرو، أي: نزول اهلزة؛ وهي الرعشة هو زمن التذكر، لكنه 
مل يتحد معه يف الفاعل؛ ألن فاعل »العرو« هو اهلزة، وفاعل الذكرى هو املتكلم 

ت »الذكرى« بالالم لفقد الرشط وهو االحتاد يف الفاعل. فلذلك ُجرَّ

فإن  ]النحل:8[؛  ٿچ  چٿ   تعاىل:  قوله  جاء  هذا  وعىل 
علة  وهو  َتْرَكُبوَها«  »َأْن  التقدير  إذ  بالالم؛  جمرور  مصدره  تقدير  يف  »َتْرَكُبوَها« 

خللق اخليل والبغال واحلمري.

اهلل  هو  اخللق  فاعل  ألن  الفاعل؛  الختالف  بالالم  جمروًرا  به  جيء  وإنام 
-سبحانه وتعاىل-، وفاعل الركوب »بنو آدم«، وجيء بقوله جل ثناؤه »وزينًة« 
يف  لالحتاد  نصب  فلذلك  -تعاىل-  اهلل  هو  والتزيني  اخللق  فاعل  ألن  منصوبًا 

الفاعل. 
فائدة

فتقول:  وجودها،  عند  اجلر  فيجوز  النصب،  جلواز  هي  إنام  الرشوط  هذه 
ْجاَللَِك«. »َقَصْدُتَك اِلْبتَِغاِء َمْعُروفَِك«، و»ُقْمُت إِلِ

مرفوع وعالمة  فاعل  »العصفور«:  الفتح،  مبني عىل  ماٍضٍ  فعل  »انتفض«:  مصدري، 
رفعه الضمة، و»ما« وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بالكاف، واجلار واملجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لـ»هزة«، والتقدير: »تعروين هزة كائنة كانتفاض العصفور«، 
»بلله«: بلل: فعل ماٍض، واهلاء: ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به، والضمري عائد 
إىل العصفور، »القطر«: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ومجلة »بلله القطر«: يف حمل 
نصب عىل احلال من العصفور، أو يف حمل رفع صفة للعصفور؛ ألنه حمىل بأل اجلنسية.

الشاهد: »لذكراك«، فقد جاءت كلمة »ذكرى« علة لعروِّ اهلزة، غري أن فاعل »العرو«   
العلة. عىل  الدال  االسم  جر  الفاعل  اختلف  فلام  املتكلم،  هو  »الذكرى«  وفاعل  اهلزة، 
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اخلامس: املفعول فيه

ى: ظرف الزمان، وظرف املكان.  ويسمَّ

وهو: االسم املنصوب بتقدير معنى »يِف«.

وناصبه ما تقدمه من فعل أو شبهه.

ْرِس«، األول ظرف  يِخ َوْقَت الدَّ فمثال املنصوب بالفعل: »َجَلْسُت َأَماَم الشَّ
الفعل  وناصبهام  الظرفية،  عىل  منصوبان  ومها  زمان)2)،  ظرف  والثاين  مكان)1)، 

وهو »َجَلَس«.

ظرف  األول  ْكِب«  الرَّ َأَماَم  َغًدا  َساِئٌر  »َأَنا  الفعل:  بشبه  املنصوب  ومثال 
زمان)3)، والثاين ظرف مكان)4)، ومها منصوبان عىل الظرفية، وناصبهام »َساِئٌر« 

ألنه اسم فاعل.

وقد يذف الناصب يف حالتني:

األوىل: جواًزا، وذلك إذا وقع الظرف جواًبا كقولك: »َيوَم اجلُُمَعِة« جواًبا 
َت؟«. ملن قال: »َمَتى َقِدْمَت؟«، وقولك: »َفْرَسَخنِي« جواًبا ملن قال: »َكْم رِسْ

التقدير يف املثال األول: »َقِدْمُت«.

ُت«.  ويف املثال الثاين: »رِسْ

)1) األول »أمام«. 
)2)  الثاين »وقت«.
)3)  األول »غًدا«.
)4)  الثاين »أمام«.
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والثانية: وجوًبا، وذلك إذا وقع الظرف: 

)1( خرًبا، نحو: »َزْيٌد ِعنَْدَك«.

ِذي ِعنَْدَك«. )2( أو صلة، نحو: »َأْكَرْمُت الَّ

َحاِب«. )3( أو حااًل، نحو: »َرَأيُت اهِلاَلَل َبنَي السَّ

)4( أو صفة، نحو: »َرَأيُت َطاِئًرا َفوَق ُغْصٍن«.

« إال يف الصلة، فيتعني  « أو »اْسَتَقرَّ وجيوز تقدير العامل يف احلالتني »ُمْسَتِقرٌّ
«؛ ألن الصلة ال تكون إال مجلة. تقدير »اْسَتَقرَّ

م عىل الكالم عىل الظرف؛ ألن العامل  ولتعلق ما ذكر بالعامل يف الظرف ُقدِّ
مقدم عىل املعمول.

َحَر، والَغَد،  يَلَة، والُغْدَوَة، والُبْكَرَة، والسَّ فظرف الزمان، نحو: »الَيوَم، واللَّ
نََة،  َة، والسَّ َباَح، وامَلَساَء، واألََبَد، واألََمَد، واحِلنَي، والَوْقَت، وامُلدَّ والَعَتَمَة، والصَّ

ْحَوَة«. ْهَر، والضَّ والشَّ

ومعانيها وأمثلتها يف اجلدول اآليت. 

َت، َوِعنَْد،  اَم، َوَخْلَف، َوَوَراَء، َوَفوَق، َوحَتْ وظرف املكان، نحو: »َأَماَم، َوُقدَّ
َوَفْرَسَخ،  َوَبِريَد،  َوِشاَمَل،  َوَيْمنَي،   ، َوَثمَّ َوُهنَا،  َوِحَذاَء،  َوتِْلَقاَء،  َوإَِزاَء،  َوَمَع، 

َوِميَل، َوُغْلَوَة، َوِجَهَة، َوَناِحَيَة«.

وسيأيت جدوهلا بعد جدول ظروف الزمان إن شاء اهلل تعاىل.
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جدول ظروف الزمان

أمثلةمعاٍنأسامء

بفتح الياءالَيوم

من طلوع الفجر إىل 
الغروب  وإن شئت قلت: 

من طلوع الشمس إىل 
غروهبا

ُصْمُت َيوًما َأْو َيوَمنِي

بفتح الالمنيالَليَلة

من غروب الشمس إىل 
طلوع الفجر

وإن شئت قلت: من غروب 
الشمس إىل طلوعها

َسِهْرُت َليَلًة 
َأْو َليَلَة اجلُُمَعِة

الُغْدَوة
بضم الغني 

املعجمة
من وقت الصبح إىل طلوع 

الشمس
َساَفْرُت ُغْدَوًة 

َأْو ُغْدَوَة َيوِم األََحِد

الُبْكرة
بضم الباء 
وسكون 

الكاف
أول النهار

آتِيَك ُبْكَرًة 
َأْو ُبْكَرَة َيوِم اإِلْثننَِي

ْحوة الضَّ
بسكون احلاء 

املهملة
أول النهار إذا ارتفعت 
الشمس إىل وقت الزوال

آتِيَك َضْحوًة 
َأْو َضْحوَة النََّهاِر

َحر السَّ
بفتح السني 

واحلاء 
املهملتني

آخر الليل إىل الفجر
َساَفْرُت َسَحًرا 

َأْو َسَحَر َليَلِة األَْربَِعاِء

الَغد
بفتح الغني 

املعجمة
اسم لليوم الذي بعد يومك 

الذي أنت فيه
آتِيَك َغًدا

الَعَتمة
بفتح التاء 

األوىل
الثلث األول من الليل

آتِيَك َعَتَمًة 
أو َعَتَمَة َليَلِة اجلُُمَعِة
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أمثلةمعاٍنأسامء

باح الصَّ
بفتح الصاد 

املهملة
من أول النصف الثاين من 

الليل إىل الزوال
آتِيَك َصَباَح َيوِم اخلَِميِس

بمد اهلمزةاملساء
من الزوال إىل آخر النصف 

األول من الليل
َقِدْمُت َمَساَء َليَلِة اجلُُمَعِة

األََبد
بفتح الباء 

املوحدة
الزمان املستقبل إىل ما ال 

هناية له
اَل خُتَالِْف َوالَِديَك َأَبًدا

القطعة من الزمان املستقبلبفتح امليماألََمد
اَل َتْغَفْل َعْن َطَلِب الِعْلِم 

َأَمًدا

اْجِلْس ِعنَْدَنا ِحينًاالزمان املبهمبكس احلاءاحِلني

آتِيَك َوْقَت الَفْجِربمعنى احلنيبسكون القافالَوْقت

ة بضم امليمامُلدَّ
القطعة من الزمن املاض أو 

املستقبل
ًة َأَقْمُت ِعنَْدَك ُمدَّ

نة بفتح السنيالسَّ
اسم الثني عرش شهًرا من 

الزمن
َأَقْمُت َعنَْدَك َسنًَة

هر الشَّ
اسم لثالثني يوًما أو تسع 

وعرشين يوًما
اْعَتَكْفُت َشْهًرا



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 132 

جدول ظروف املكان

أمثلةمعاٍنأسامء

بفتح اهلمزةَأَمام

املكان املتقدم

يِخ اَم الشَّ َوَقْفُت ُقدَّ

ام ُقدَّ
بضم القاف وتشديد 

الدال
ْكِب ُت َأَماَم الرَّ َورِسْ

َخْلف
بفتح اخلاء وسكون 

ام)1)الالم مقابالن ألمام وقدَّ
َمَشيُت َخْلَف األَِمرِي

ْبُت َوَراَءُهباملدوَراء َوَتَأدَّ

َفْوق
بفتح القاف 

وسكون الواو
يِراسم للمكان املرتفع ِ نِْمُت َفوَق السَّ

ْقِفمقابل لفوقبسكون احلاء املهملةحَتْت َت السَّ َجَلْسُت حَتْ

َأِقْم ِعنَْدَنااسم للمكان القريببسكون النونِعنْد

إنَّ اهللَ َمَعنَااسم ملكان االجتامعبفتح امليمَمع

َداُرَنا إَِزاَء َداِرُكْماسم ملكان املقابلةبكس اهلمزة واملدإَِزاء

َمنِْزُلنَا تِْلَقاَء َمنِْزلُِكْمبمعنى ما قبلهبكس التاء واملدتِْلَقاء

ِحَذاء
بكس احلاء املهملة 

واملد
َوَقْفُت ِحَذاَء األَِمرِيمعناه املكان القريب

َهُل َزْيٌد ُهنَا؟اسم للمكان القريببضم اهلاءُهنَا

؟اسم للمكان البعيدبفتح الثاء املثلثةَثمَّ َأَعْمٌرو َثمَّ

ام« والصواب ما أثبته. )1( يف األصل »خلف« بدل »قدَّ
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أمثلةمعاٍنأسامء

َيِمني
بياءين مثناتني بينهام 

ميم
اسم للمكان املحازي 

للجهة اليمنى
يِخ َجَلْسُت َيِمنَي الشَّ

ُت ِشاَمَل اخلَِليَفِةمقابل اليمنيبشني معجمةِشاَمل رِسْ

ُت َبِريًدا َأْو َبِريَديِناسم ملقدار أربعة فراسخبفتح الباءَبِريد رِسْ

َفرَسخ
بفتح الفاء والسني 

املهملة
اسم ملقدار ثالثة أميال

َجاَوْزُت َفْرَسًخا َأْو 
َفْرَسَخنِي

َرِكْبُت ِمياًل َأْو ِميَلنِياسم ملقدار ألف باعبكس امليمِميل

َمَشيُت َغْلَوًة َأْو َغْلَوَتنِياسم ملقدار رمية سهمبفتح الغني املعجمةَغْلَوة

َقَصْدُت ِجَهَتُكْمإحدى النواحي الستبكس اجليمِجَهة

َساَفْرُت َناِحَيَتُكْم  بمعنى ما قبلهباحلاء املهملةَناِحية

* تقسيم الظروف إىل: مترف وغري مترف:
الظرفية إىل غريها، كـ»يوم  النصب عىل  فاملترف منها: هو ما خيرج عن 

وليلة ومكان«، وتقدمت أمثلتها نصًبا.

فقد  َطاِهٌر«،  و»َمَكاُنَك  الَقْدِر«،  َليَلُة  يَلُة  و»اللَّ ُمَبارٌك«،  »الَيوُم  قلت:  فإذا 
خرجت عن النصب عىل الظرفية إىل االبتداء)1).

يَلُة َأْو َمَكاُنَك«، فكذلك خرجت عن النصب  أو قلت: »َأْعَجَبنِي الَيوُم َأْو اللَّ
عىل الظرفية إىل الفاعلية)2).

)1)  أي خرجت إىل الرفع عىل االبتداء.
)2)  أي خرجت إىل الرفع عىل الفاعلية.
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أو قلت: »اْنَتَظْرُت َيوَم الِعيِد«، و»َأْحَبْبُت َمَكاَنَك«، فكذلك خرجت عن 
النصب عىل الظرفية إىل املفعول به)1).

وغري املترف منها: هو ما ال خيرج عن النصب عىل الظرفية إال إىل اجلر 
بـ»من«، نحو: »عند ولدن وقبل وبعد«، فال خترج عن النصب عىل الظرفية إال 

إىل اجلر بـ»من« فقط.

تقول يف النصب عىل الظرفية: »َجَلْسُت ِعنَْد َزْيٍد َوَلُدْنُه«، ويف اجلر: »َأَتيُت 
ِمْن ِعنِْدِه َوِمْن َلُدْنُه«.

َبْعِدِه«،  َوِمْن  َقْبِلِه  الظرفية، و»ِمْن  بالنصب عىل  َوَبْعَدُه«،  َزْيٍد  َقْبَل  و»َأَتيُت 
باجلر بـ»من«. 

)1)  أي خرجت إىل النصب عىل املفعول به.
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السادس: املفعول معه

وهو: االسم الفضلة املسبوق بواو قصد هبا التنصيص عىل مصاحبة االسم 
الذي قبلها لالسم الذي بعدها يف احلدث.

ُت َوالنِّيَل«، وكذلك: »َساَر َزْيٌد َوَعْمًرا« بنصب »َعْمًرا«  نحو قولك: »رِسْ
إذا قصد مصاحبة زيد لعمرو يف السري.

 فالنيل وعمًرا: اسامن كل منهام فضلة؛ إذ ال تتوقف عليه اإلفادة، وقد ُسبِق 
كل منهام بواو قصد هبا التنصيص عىل مصاحبة ما قبلها ملا بعدها يف الفعل، وهو 

السري يف املثالني.

فبقولنا: »هو االسم« خرج الفعل املنصوب املسبوق بواو املعية، كقولك: 
َب« فإنه منصوب ومسبوق بواو  َب اللَّبَن«، بنصب »َترْشَ َمَك َوَترْشَ »اَل َتْأُكِل السَّ
املعية املقصود هبا النهي عن مصاحبة أكل السمك لرشب اللبن، إال أنه ال يقال له 

مفعول معه؛ لكونه ليس اساًم.

وخرج االسم الواقع بعد لفظ »مع«، كـ»َجاَء َزْيٌد َمَع َعْمٍرو«؛ فإنه وإن كان 
ى مفعواًل معه؛ ألنه مل يقع بعد الواو. املقصود املصاحبة يف املجيء لكن ال يسمَّ

وخرج »َجاَء َزْيٌد َوَعْمٌرو«، إذا مل تقصد املصاحبة، بل قصد جمرد العطف، 
فال يقال له مفعول معه؛ إذ مل يقصد بالواو املصاحبة.

وعند استيفاء الرشوط جيوز العطف ما مل يمنع منه مانع معنوي.

كام إذا قلت: »اَل َتنَْه َعِن الَقبِيِح َوإِْتَياَنُه«، فيجب نصب »إِْتَياَنُه«، وال جيوز 
العطف؛ ألن املعنى املقصود »اَل َتنَْه َعِن الَقبِيِح َمَع إِْتَيانَِك َلُه«، فلو عطف لكان 
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املعنى: »اَل َتنَْه َعِن الَقبِيِح َوَعْن إِْتَيانِِه«، وليس هذا مقصوًدا فيتعني النصب عىل 
املفعول معه.

أو مانع لفظي، كام إذا قلت: »ُقْمُت َوَزْيًدا«، أو »َمَرْرُت بَِك َوَزْيًدا«، فيجب 
نصب »َزْيًدا« يف املثالني عىل املفعول معه، وال جيوز العطف.

أما يف املثال األول فألهنم رشطوا يف العطف عىل الضمري املرفوع املتصل 
الفصل، كقوله تعاىل: چۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ ]األنبياء:54[.

الثاين فألهنم رشطوا يف العطف عىل الضمري املجرور إعادة  وأما يف املثال 
]املؤمنون:22  چڈ  ژ  ژ  ڑچ  تعاىل:  كقوله  املعطوف)1)،  اجلار يف 

وغريه[.

فحينئذ جيب النصب عىل املفعول معه يف املثالني املذكورين ملا ذكر. 

)1)  مذهب الكوفيني أنه جيوز العطف عىل الضمري املخفوض، وذلك نحو قولك: »مررت 
بك وزيٍد«، واحتجوا بقوله تعاىل: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ بجر »األرحام« 
عىل قراءة محزة، ورجح ابن مالك مذهب الكوفيني. انظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف 

البن األنباري )2/ 42-34).
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السابع: احلال

وهو: الوصف الفضلة الصالح للوقوع يف جواب »كيف« املنصوب بتقدير 
»يف«. 

مثال ذلك: »َجاَء َزْيٌد َراِكًبا«، فراكًبا: حال ألنه وصف، وفضلة؛ ألن الفعل 
أخذ فاعله، ويصح وقوعه يف جواب »كيف«؛ ألنه إذا قيل: »َجاَء َزْيٌد«، َصحَّ أن 

يقال: »َكيَف َجاَء؟«، فيقال: »راكًبا«، أي: جاء يف هذه احلالة.

وشمل الوصف:

))( الريح، كاملثال املذكور.

ْمُس َطالَِعٌة«، فالواو: واو احلال، والشمس  ))( واملؤول، كـ»َجاَء َزْيٌد َوالشَّ
طالعة: مجلة من مبتدأ وخرب يف حمل نصب حال؛ ألهنا يف تأويل »َجاَء َزْيٌد ُمَقاِرًنا 

ْمِس«. لُِطُلوِع الشَّ

واملراد بالفضلة: ما يقع بعد متام اجلملة وإن مل يستغِن الكالم عنه، فشمل 
جبچ  يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   چی   تعاىل:  قوله  من  »اَلِعبنَِي« 

]الدخان:38[، فإنه حال وإن مل يستغن الكالم عنه.

وفاعل،  فعل  وخلقنا:  نافية،  وما:  قبلها،  ما  بحسب  الواو:  وإعرابه: 
والسموات: مفعول به منصوب بالكسة، واألرض: عطف عىل السموات، وما: 
وبني:  اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل نصب معطوف عىل السموات، 
ظرف مكان متعلق بفعل حمذوف تقديره »استقر« صلة املوصول ال حمل هلا من 
اإلعراب، واهلاء: مضاف إليه مبني عىل الضم يف حمل جر، وامليم واأللف: حرفان 
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داالن عىل التثنية، والعبني: حال من ضمري الفاعل وهو »نا« منصوب بالياء.

وشمل أيًضا لفظ »كئيًبا وكاسًفا« من قوله:

َكـِئـْيـًبا َيـِعـيــُش  َمْن  الـَمْيُت  اَم  َجاِء)1)إنَّ الرَّ َقِليَل  َباُلُه  َكاِســـــًفا 

فإهنام حاالن وال يستغني الكالم عنهام.

وإعرابه: إنام: أداة حرص ملغاة ال عمل هلا، وامليت -بسكون الياء-: مبتدأ، 
ومن: اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل رفع خربه، ويعيش: فعل مضارع 
مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره »هو« 
يعود عىل االسم املوصول، واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب 
وباله: فاعل بكاسف  وكئيًبا وكاسًفا: حاالن من فاعل يعيش،  صلة املوصول، 

ألنه اسم فاعل، واهلاء: مضاف إليه، وقليل: حال ثالثة، والرجاء: مضاف إليه.

ا كاألمثلة املتقدمة.  ويأيت احلال من الفاعل نصًّ

ْبُت اللِّصَّ َمْكُتوًفا«. ا، كـ»رَضَ ومن املفعول نصًّ

َزْيًدا  ْبُت  كـ»رَضَ املفعول،  من  يكون  وأن  الفاعل  من  يكون  ألن  وحمتماًل 
َقاِئاًم«، فقائاًم: حال حمتمل ألن يكون من الفاعل إذا كان التقدير السؤال عن حال 

الضارب، وألن يكون من املفعول إذا كان التقدير السؤال عن حال املرضوب. 

)1)  بيت من اخلفيف لعدي بن الرعالء.
اللغة: الكئيب: احلزين، والكاسف البال: املتغري احلال، الرجاء: األمل.  

املعنى: يقول ليس امليت من فارق احلياة واسرتاح من شقائها، بل امليت هو الذي يعيش   
والشقاء. باليأس  ملحًقا  األمل،  فاقد  احلياة  هذه  يف 

وقد أعرب املؤلف البيت، والشاهد فيه: »كئيًبا«، و»كاسًفا«، و»قليَل الرجاء«، فإن هذه   
عنها. الكالم  يستغني  ال  األحوال 
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* الكالم عىل احلال وصاحبها:
وجب  معرفة  ورد  فام  املتقدمة،  كاألمثلة  نكرة  تكون  أن  احلال  يف  يشرتط 
فيؤول  الِعَراَك«؛  و»َأْرَسَلَها  َل«،  َفاألَوَّ َل  األَوَّ »اْدُخُلوا  كقوهلم:  بنكرة،  تأويله 

َكًة. بنَِي، َوَأْرَسَلَها ُمْعرَتِ اًل، أي: ُمَرتَّ اًل َفَأوَّ بزيادة األلف والالم، أي: اْدُخُلوا َأوَّ

وكقوهلم: »اْجَتِهْد َوْحَدَك«، فوحدك حال، وقد أضيف إىل الضمري فتعرف 
بإضافته إليه، فيؤول بنكرة، أي: »اْجَتِهْد ُمنَْفِرًدا«.

وإنام اشرتط يف احلال التنكري لدفع توهم أنه نعت، إذا كان صاحبه منصوًبا، 
ف لتوهم أنه نعت للرجل. ُجَل َفاِرًسا«، إذ لو ُعرِّ نحو: »َرَأيُت الرَّ

والغالب فيها أن تكون منتقلة، أي: يمكن انفكاكها عن صاحبها.

ًقا﴾ ]فاطر:31[، فمصدًقا:  وقد تكون الزمة، كقوله تعاىل: ﴿ُهَو احلَقُّ ُمَصدِّ
حال الزمة من احلق، إذ التصديق الزم له.

َراَفَة َيَدَيا َأْطَوَل ِمْن ِرْجَليَها«، فأطول: حال الزمة  وكقوهلم: »َخَلَق اهللُ الزَّ
ليدي الزرافة.

ويشرتط يف صاحب احلال أحد أمور: 

)1( إما أن يكون معرفة كاألمثلة املتقدمة.

)2( أو نكرة خمصصة بوصف أو خمصصة بإضافة.

)3( أو وقوعه بعد نفي أو هني أو استفهام. 

مثال النكرة املخصصة بالوصف، »ُفُلٍك َماِخٍر« يف قوله:

َلُه َواْسَتَجْبَت  ُنوًحا  َربِّ  َيا  ْيَت  َمْشُحوَنا)1)َنجَّ اْلَيمِّ  يِف  َماِخٍر  ُفُلٍك  يِف 

)1)  بيت من البسيط مل أقف عىل قائله. 
السفينة،  الغرق، »نوًحا«: رسول اهلل، »فلك«:  أنقذت وخلصت من  اللغة: »نجيت«:   
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فمشحوًنا: حال من »فلك«، وهو نكرة لكنه ختصص بالصفة وهي »ماخر«.

ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ        چ  تعاىل:  قوله  باإلضافة:  املخصصة  النكرة  ومثال 
ختصصت  لكنها  نكرة  وهي  أربعة  من  حال  فسواء:  ]فصلت:10[،  ۋچ 

باإلضافة إىل »أيام«.

ومثال وقوعها بعد النفي، »محى« يف قوله: 

َواقًيا مِحًى  َمـــــوٍت  ِمْن  ُحمَّ  َواَل َتـــــَرى ِمْن َأَحـــــٍد َباِقًيا)1)َما 

»اليم«:  صوت،  هلا  فسمع  املاء  شقت  إذا  السفينة،  خمرت  »ماخر«:  واجلمع،  للمفرد 
مملوًءا. »مشحوًنا«:  البحر، 

اإلعراب: »نجيت«: نجى: فعل ماض، التاء: ضمري مبني يف حمل رفع فاعل، »يا رب«:   
يا: حرف نداء، رب: منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة عىل ما قبل ياء 
املتكلم املحذوفة ختفيًفا، والياء: ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه، »نوًحا«: مفعول 
مبني  ضمري  والتاء:  ماض،  فعل  استجبت:  عاطفة،  الواو  »واستجبت«:  منصوب،  به 
يف حمل رفع فاعل، »له«: جار وجمرور متعلقان بـ»استجبت«، »يف فلك«: جار وجمرور 
متعلقان بمحذوف حال من »نوح«، أو بـ »نجى«، »ماخر«: صفة لـ »فلك« جمرورة، »يف 

اليم«: جار وجمرور متعلقان بـ»ماخر«، »مشحوًنا«: حال من »فلك« منصوب.
الشاهد: »مشحوًنا« جاء حااًل من النكرة »فلك« ألهنا وصفت بـ»ماخر«.  

)1)  بيت من السيع مل أقف عىل قائله.
«: ُقدر وهيئ، »الواقي«: احلافظ. اللغة: »ُحمَّ  

موت«:  »من  فاعله،  يسم  مل  ملا  مبني  ماض  فعل  »حم«:  نفي،  حرف  »ما«:  اإلعراب:   
حال  »واقًيا«:  مرفوع،  فاعل  نائب  أو »محى«، »محى«:  بـ»واقًيا«  متعلقان  وجمرور  جار 
مضارع  فعل  »ترى«:  النفي،  لتأكيد  زائدة  ال:  عطف،  حرف  الواو:  »وال«:  منصوب، 
مرفوع، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره »أنت«، »من«: حرف جر زائد، »أحد«: 
ثان  به  مفعول  »باقًيا«:  لـ»ترى«،  به  مفعول  أنه  عىل  حمالًّ  منصوب  لفًظا  جمرور  اسم 

برصية. كانت  إذا  حال  أو  علمية،  كانت  إذا  لـ»ترى« 
النكرة  »واقًيا« حااًل من  باقًيا« حيث جاءت كلمة   ... واقًيا  ... محى  الشاهد: »ما حم   
النكرة  من  حااًل  اعتبارها  يمكن  حيث  »باقًيا«  وكلمة  »ما«  بنفي  مسبوقة  ألهنا  »محى« 

بنفي. مسبوقة  ألهنا  »أحد« 
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فواقًيا: حال من »محى« وهو -وإن كان نكرة- لكنه وقع بعد النفي.

ومثال وقوعها بعد النهي، »امرؤ« األول يف قوله:

اَل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ُمْسَتْسِهاًل)1). اْمِرٍئ  َعىَل  اْمُرٌؤ  َيْبِغ 

فمستسهاًل: حال من »امرؤ« األول، وإن كان نكرة لكنه وقع بعد النهي. 

ومثال وقوعها بعد االستفهام، »عيش« يف قوله:

َفرَتَى َباِقًيا  َعْيٌش  ُحمَّ  َهْل  َصاِح  إِْبَعاِدَها األََماَل)2)َيا  يِف  اْلُعْذَر  لِنَْفِسَك 

فإن صاحب احلال وهو »عيش« وإن كان نكرة لكنه وقع بعد االستفهام 
فصح جميء احلال منه.

)1) من كالم ابن مالك يف األلفية،  والبيت هو: 
ِمْن َبْعِد َنْفٍي َأْو ُمَضاِهيِه، َكاَل                 َيْبِغ اْمُرٌؤ َعىَل اْمِرٍئ ُمْسَتْسِهاًل   

)2) بيت من البسيط، لرجل من بني طيء مل أقف عىل اسم قائله.
«: قدر وقيض، »عيش«: املراد هنا احلياة، »باقًيا«: دائاًم ال يفنى وال يزول. اللغة: »ُحمَّ  

املعنى: يا صاحبي هل حتسب أن احلياة باقية فتجد لنفسك عذًرا يف التكالب عىل حطام   
أمل. بال  العيش  أو  الدنيا، 

اإلعراب: »يا«: حرف نداء، »صاح«: منادى مرخم مبني عىل الضم يف آخر املحذوف   
«: فعل ماض مبني ملا مل يسم فاعله،  تقديره: »يا صاحُب«، »هل«: حرف استفهام، »ُحمَّ
»عيش« نائب فاعل مرفوع، »باقًيا«: حال منصوبة، »فرتى«: الفاء سببية، »ترى«: فعل 
»أنت«،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  مضمرة،  بـ»أن«  منصوب  مضارع 
حمل  يف  ضمري  والكاف  مضاف،  وهو  بـ»ترى«  متعلقان  وجمرور  جار  »لنفسك«: 
متعلقان  وجمرور  جار  إبعادها«:  »يف  منصوب،  به  مفعول  »العذر«:  إليه،  مضاف  جر 
به  مفعول  »األمال«:  إليه،  مضاف  جر  حمل  يف  ضمري  و»ها«  مضاف،  وهو  بـ»العذر« 

لإلطالق. واأللف  منصوب،  لـ»إبعاد« 
الشاهد: »باقًيا« حيث وقعت حااًل من النكرة »عيش«، والذي سوغ ذلك وقوعها بعد   

النفي.  يشبه  وهو  إنكاري  استفهام 
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* مبحث العامل يف احلال:
ا: العامل يف احلال هو العامل يف صاحبها، وذلك إمَّ

- فعل، كاألمثلة املتقدمة.

- أو ما فيه معنى الفعل، نحو: چپ  پ  پچ ]هود:72[، فشيًخا: 
حال من »بعل«، والعامل فيه اسم اإلشارة؛ ألنه يف معنى »أشري«.

وًرا«، فمرسوًرا: حال من احلبيب، والعامل  ونحو: »َلْيَت احلَبِيَب َقاِدٌم َمْسُ
فيه »ليت«؛ ألنه بمعنى »أمتنى«.

ونحو: »َلَعلََّك َتُزوُرَنا َماِشًيا«، فامشًيا: حال من ضمري الفاعل، والعامل فيه 
«؛ ألنه بمعنى »أترجى«. »لعلَّ

املخاطب،  ضمري  من  حال  فمستبرًشا:  ا«،  ُمْسَتْبرِشً َقاِدٌم  »َكأنََّك  ونحو: 
«؛ ألنه بمعنى »أشبه«.  والعامل فيه »كأنَّ

تنبيه
تنقسم احلال إىل قسمني:

بدون  معناها  يستفاد  ال  التي  وهي  مبينة،  ى  وتسمَّ مؤسسة:  حال  األول: 
ذكرها، كـ»َجاَء َزْيٌد َراِكًبا«؛ فإن الركوب ال يعلم إال بذكره.

والقسم الثاين: مؤكدة: وهي التي يستفاد معناها بدون ذكرها، نحو: »َوىلَّ 
ڳ   ڳ   ڳ   چگ   ونحو:  التويل،  من  معناه  يعلم  اإلدبار  فإن  ُمْدبًِرا«؛ 

 .(1( ڳچ ]البقرة:60، وغريه[؛ فإن اإلفساد يعلم معناه من الُعُثوُّ

: أشد الفساد، وقيل: هو االعتداء.  تاج العروس، )5/ 306). )1)  الُعُثوُّ
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الثامن: التمييز

وهو: االسم اجلامد الفضلة املفس ملا خفي من الذوات أو النسب.

ُغاَلًما«،  يَن  ِعرْشِ يُت  »اْشرَتَ نحو:  الذوات،  من  ملا خفي  املفرس  فالتمييز   *
و»ِعنِدي تِْسُعوَن َجاِريًة«، فغالًما يف األول، وجاريًة يف الثاين: متييز مفس لذات 

العرشين والتسعني.

وَن ِقنَْطاًرا َزيًتا«، فزيًتا يف األول: متييز  ونحو: »ِعنِْدي ِقنَْطاٌر َزيًتا«، أو »ِعرْشُ
مفس لذات القنطار، وقنطاًرا يف الثاين: متييز مفس لذات العرشين، وزيًتا: مفس 

لذات القنطار.

يف  فإردبًّا  َقْمًحا«،  ا  إِْرَدبًّ يَن  »بِِعرْشِ أو  إِْرَدبًّا«،  يَن  بِِعرْشِ ْقُت  »َتَصدَّ ونحو: 
األول والثاين: مفس لذات العرشين، وقمًحا يف الثاين: مفس لذات اإلردب.

ونحو: »يِل َأْلُف ِذَراٍع َأْرًضا«، فأرًضا: متييز لذات األلف.

لذات  مفس  متييز  فكوكًبا:  ]يوسف:4[،  ائچ  ائ   ى   چى     ونحو: 
األحد عرش.

وجيمع ذلك كله أن تقول متييز الذوات هو: ما يقع بعد العدد أو الوزن أو 
الكيل أو املساحة.

وناصبه ما تقدمه من عدد أو وزن أو كيل أو مساحة. 

فنفًسا:  َنْفًسا«؛  ٌد  حُمَمَّ النسب، نحو: »َطاَب  املفرس ملا خفي من  * والتمييز 
متييز مفس ملا خفي من نسبة الطيب إىل حممد، هل هو من جهة ثوبه أو رحيه أو غري 
ذلك، فلام حصل إهبام يف النسبة أتى بـ»نفًسا« ألجل إزالة ذلك اإلهبام، وُجِعل 
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ٍد«، فحذف املضاف وهو »نفُس«، وأقيم  متييًزا، وكأن األصل: »َطاَبْت َنْفُس حُمَمَّ
ٌد« فحصل اإلهبام، ففعل ما  املضاف إليه وهو »حممٍد« مقامه، فصار: »َطاَب حُمَمَّ

تقدم فهو متييز حمول عن الفاعل.

ونحو: »َتَصبََّب َزْيٌد َعَرًقا«، كأن األصل: »َتَصبََّب َعَرُق َزْيٍد«، ففعل به ما 
تقدم فهو حمول عن الفاعل أيًضا.

نحو:  املفعول،  عن  حمواًل  يكون  ذكر،  كام  الفاعل  عن  حمواًل  يكون  وكام 
چچ  چ   چچ ]القمر:12[، فعيوًنا: متييز مفس ملا خفي من نسبة التفجر 
وهو  املضاف  فحذف  األَْرِض«،  ُعُيوَن  ْرَنا  »َوَفجَّ األصل:  وكأن  األرض،  إىل 
ْرَنا األَْرَض«،  »ُعُيوَن«، وأقيم املضاف إليه وهو »األَْرِض« مقامه، فصار: »َوَفجَّ
ذلك  إلزالة  متييًزا  وجعل  املحذوف  باملضاف  فجيء  النسبة،  يف  إهبام  فحصل 

اإلهبام فهو متييز حمول عن املفعول.

وحمواًل عن املبتدأ، نحو: چگ   گ  ڳ  ڳچ ]الكهف:39[.

فاماًل: متييز حمول عن املبتدأ، وكأن األصل: »َمايِل َأَقلُّ ِمْن َمالَِك«، فحذف 
املبتدأ املضاف لياء املتكلم وهو »َماُل« وأقيم املضاف إليه وهو ياء املتكلم مقامه، 
فانفصل الضمري فصار »َأَنا َأَقلُّ ِمنَْك«، فحصل إهبام يف نسبة القلة للمتكلم، هل 
هي من جهة املال أو العائلة أو العلم أو نحو ذلك، فأتى باملضاف املحذوف وهو 
متييز  فهو  َمااًل«،  ِمنَْك  َأَقلُّ  »َأَنا  فصار  اإلهبام،  ذلك  إلزالة  متييًزا  وجعل  »َماُل« 

حمول عن املبتدأ كام علمت.

ِمْن  َأمْجَُل  َزْيٍد  »َوْجُه  َوْجًها«، األصل  َعْمٍرو  ِمْن  َأمْجَُل  »َزْيٌد  وكذلك نحو: 
َوْجِه َعْمٍرو«، ففعل به ما تقدم، فهو متييز حمول عن املبتدأ.

إهبام  متييز إلزالة  فهو  َفاِرًسا«،  ُه  َدرُّ َماًء«، و»هللِ  احلَوُض  »اْمَتأَلَ  وأما نحو: 
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نسبة االمتالء إىل احلوض، ونسبة التعجب إىل املتعجب منه، لكنه ليس حمواًل عن 
يشء.

ٌد  حُمَمَّ كـ»َطاَب  فعل،  من  تقدمه  ما  النسبة:  إلهبام  املفس  التمييز  وناصب 
قولك:  يف  كـ»أمجل«  وصف،  أو  ]القمر:12[،  چچ  چ    چچ   َنْفًسا«، 
»َزْيٌد َأمْجَُل ِمْن َعْمٍرو َوْجًها«، وكـ»َأَقلُّ َوَأْكَثُر« يف قولك: »َأَنا َأَقلُّ ِمنَْك َمااًل َوَأْكَثُر 

ِمنَْك ِعَيااًل«.
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التاسع: امُلْسَتثنَى -بضم امليم وفتح النون-

«  أو إحدى أخواهتا.  وهو: االسم املخرج بـ»إاِلَّ

* وأدوات االستثناء: 
، وغري، وِسوى -بكس السني وضمها مع التنوين فيهام-، وسواء -بفتح  إاِلَّ

السني واملد آخره-، وخال، وعدا، وحاشا. 

* وتنقسم أدوات االستثناء إىل ثالثة أقسام:
« فقط. )1( قسم حرف باتفاق، وهو »إاِلَّ

)2( وقسم اسم باتفاق، وهو »غري« و»سوى« بلغاهتا)1).

)3( وقسم مرتدد بني احلرفية والفعلية، وهو »َخاَل« و»َعَدا« و»َحاَشا«. 

:]» * ]املستثنى بـ»إالَّ
« أحواله ثالثة: فاملستثنى بـ»إالَّ

األوىل: وجوب نصبه، وذلك إذا كان من كالم تام موجب.

والتام: هو ما ذكر فيه املستثنى منه.

واملوجب: هو الذي مل يتقدمه نفي وال شبهه)2)، نحو: »َقاَم الَقْوُم إال َزْيًدا«، 
و»َرَأيُت الَقْوَم إاِلَّ َزْيًدا«، و»َمَرْرُت بِالَقْوِم إاِلَّ َزْيًدا«.

 فـ»َزْيًدا« يف األمثلة الثالثة: مستثنى من »الَقوم« ومل يتقدمه نفي وال شبهه، 

)1)  هي: ِسًوى، وُسًوى، وسواء.
)2)  شبه النفي: النهي، واالستفهام.
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تام موجب، فوجب نصبه، سواء كان االستثناء متصاًل،  فهو مستثنى من كالم 
منقطًعا،  أو  املذكور،  كاملثال  منه  املستثنى  جنس  من  فيه  املستثنى  كان  ما  وهو 
ى منفصاًل، وهو الذي مل يكن املستثنى فيه من جنس املستثنى منه، كام لو  ويسمَّ
أبدلنا »َزْيًدا« يف األمثلة املذكورة بـ»محار«، أو قلنا: »َقاَم الَقْوُم إاِلَّ مِحَاًرا«... إلخ. 

منه  املستثنى  من  البدلية  وجواز  االستثناء،  عىل  نصبه  جواز  الثانية:  احلالة 
بدل بعض من كل.

وذلك إذا كان من كالم تام، أي: ذكر فيه املستثنى منه، غري موجب: بأن 
تقدمه نفي أو شبهه، نحو: »َما َقاَم الَقْوُم إاِلَّ َزْيًدا«، و»َهْل َقاَم الَقْوُم إاِلَّ َزْيًدا؟«، 

فيجوز نصب »َزْيًدا« عىل االستثناء، ورفعه عىل البدلية من »القوم«.

و»َما َرَأيُت الَقْوَم إاِلَّ َزْيًدا«، و»َهْل َرَأيَت الَقْوَم إاِلَّ َزْيًدا؟«، فيجوز نصب 
»َزْيًدا« عىل االستثناء أو عىل البدلية من »القوم«.

فيجوز  َزْيًدا؟«،  إاِلَّ  بِالَقْوِم  َمَرْرَت  و»َهْل  َزْيًدا«،  إاِلَّ  بِالَقْوِم  َمَرْرُت  و»َما 
نصبه عىل االستثناء، وجره عىل البدلية من »القوم« سواء كان االستثناء متصاًل أو 

منقطًعا عىل لغة)1).

منه  املستثنى  عن  املستثنى  تأخر  إذا  احلالة  هذه  يف  الوجهني  جواز  وحمل 
كاألمثلة املذكورة، فإن تقدم املستثنى عىل املستثنى منه تعني نصب املستثنى سواء 

كان متصاًل أو منقطًعا، ومنه قوله:

َأمْحََد ِشـــــْيَعٌة آَل  إاِلَّ  يِلَ  َمْذَهُب)2)وَمـــــا  احلَقِّ  َمْذَهَب  إاِلَّ  يِلَ  َوَما 

)1)  هي لغة متيم.
)2)  بيت من الطويل، للكميت بن زيد األسدي، من قصيدة له مشهورة، يمدح فيها بني 

هاشم، آل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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وإعرابه أن تقول: الواو: بحسب ما قبلها، ويل: جار وجمرور متعلق بمحذوف 
م  : أداة استثناء، وآل: منصوب عىل االستثناء من »شيعة«، فلام ُقدِّ خرب مقدم، وإالَّ
وشيعة: مبتدأ  بالفتحة،  إليه جمرور  وأمحد: مضاف  وآل: مضاف،  وجب نصبه، 

مؤخر، ويقاس عليه إعراب الباقي. 

. احلالة الثالثة: أن يكون املستثنى بحسب العوامل التي قبل إاِلَّ

وذلك إذا كان من كالم منفي ناقص، نحو: »َما َقاَم إاِلَّ َزْيٌد«، و»َما َرَأيُت 
إاِلَّ َزْيًدا«، و»َما َمَرْرُت إاِلَّ بَِزْيٍد«، فزيد: يف األول فاعل، ويف الثاين مفعول، ويف 

: أداة استثناء ملغاة ال عمل هلا. الثالث جمرور بالباء، وإاِلَّ

 » ًغا؛ ألن العامل الذي قبل »إاِلَّ ى االستثناء يف هذه احلالة استثناء ُمفرَّ ويسمَّ
تفرغ للعمل فيام بعدها.

واالستثناء يف هذه احلالة من اسم عام حمذوف، فتقدير »َما َقاَم إاِلَّ َزْيٌد«: »َما 
َقاَم َأَحٌد إاِلَّ َزْيٌد«، وتقدير »َما َرَأيُت إاِلَّ َزْيًدا«: »َما َرَأيُت َأَحًدا إاِلَّ َزْيًدا«، وتقدير 

»َما َمَرْرُت إاِلَّ بَِزْيٍد«: »َما َمَرْرُت بَِأَحٍد إاِلَّ بَِزْيٍد«. 

* ]املستثنى بـ»غري وسوى«[:
وأما املستثنى بـ»غري وسوى« بلغاهتا، فمجرور دائاًم باإلضافة.

، فينصبان  وأما نفس »غري وسوى« فحكمهام يف اإلعراب حكم املستثنى بإالَّ
َزْيٍد«،  َأْو ِسوى  َزْيٍد  َغرَي  الَقْوُم  »َقاَم  تام موجب، نحو:  إذا كانا يف كالم  وجوًبا 

السالم- وليس يل طريق ومذهب  النبي -عليه  آل  إال  أنصار وأعوان  ليس يل  املعنى:   
احلق. طريق  إال  به  وأهتدي  أسلكه، 

الشاهد: تقدم املستثنى عىل املستثنى منه يف كال الشطرين »آل« و»مذهب« فيجب نصبه،   
قياًسا. وعجزه  ترصحًيا  البيت  صدر  املؤلف  أعرب  وقد 
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و»َرَأيُت الَقْوَم َغرَي َزْيٍد َأْو ِسَوى َزْيٍد«، و»َمَرْرُت بِالَقْوِم َغرَي َزْيٍد َأْو ِسَوى َزْيٍد« 
األلف  عىل  مقدرة  بفتحة  منصوب  وسوى:  الظاهرة،  بالفتحة  منصوب  فغري: 
للتعذر عىل لغة القرص، أو بفتحة ظاهرة عىل لغة املد، سواء كان االستثناء متصاًل 

كام ذكر أو منقطًعا، كام لو أبدلنا »زيد« باحلامر.

تام منفي جاز نصبهام عىل االستثناء وإبداهلام مما قبلهام،  وإذا كانا يف كالم 
نصب »غري وسوى« عىل  فيجوز  َزْيٍد«،  ِسَوى  َأْو  َزْيٍد  َغرَي  الَقْوُم  َقاَم  »َما  نحو: 

االستثناء ورفعهام عىل البدلية من »القوم«.

عىل  إما  نصبهام  فيجوز  َزْيٍد«،  ِسَوى  َأْو  َزْيٍد  َغرَي  الَقْوَم  َرَأيُت  »َما  ونحو: 
االستثناء أو عىل البدلية من »القوم«.

»غري  نصب  فيجوز  َزْيٍد«،  ِسَوى  َأْو  َزْيٍد  َغرَي  بِالَقْوِم  َمَرْرُت  »َما  ونحو: 
وسوى« عىل االستثناء، وجرمها عىل البدلية من »القوم«.

وأما إذا كانا يف كالم منفي ناقص كانا عىل حسب العوامل، نحو: »َما َقاَم 
َغرُي َزْيٍد َأْو ِسَوى َزْيٍد«، فغري وسوى: فاعل بـ»قام«، و»َما َرَأيُت َغرَي َزْيٍد َأْو ِسَوى 
َزْيٍد«، فغري وسوى: منصوبان بـ»رأيت«، و»َما َمَرْرُت بَِغرِي َزْيٍد َأْو بِِسَوى َزْيٍد«، 

فغري وسوى: جمروران بالباء. 

* ]املستثنى بـ»َخاَل وَعَدا وَحاَشا«[:
وأما املستثنى بـ»َخاَل وَعَدا وَحاَشا« فيجب نصبه عىل املفعولية إن ُجِعَلت 
َوَزْيٍد«،  َزْيًدا  َخاَل  الَقْوُم  »َقاَم  نحو:   ، جرٍّ حروَف  ُجِعَلت  إن  هبا  وجره  أفعااًل، 

بالنصب عىل املفعولية بـ»خال«، واجلر هبا.

و»َرَأيُت الَقْوَم َخاَل َزْيًدا َوَزْيٍد«، و»َمَرْرُت َبالَقْوِم َخاَل َزْيًدا َوَزْيٍد«، بالنصب 
واجلر كام تقدم.
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وكذا يقال يف »َعَدا وَحاَشا«. 
تنبيه

أما  املصدرية،  »ما«  هبام  تتصل  مل  إذا  وَعَدا«  »َخاَل  يف  الوجهني  جواز  حمل 
إذا اتصلت هبام »ما« املصدرية فيتعني يف املستثنى النصب عىل املفعولية؛ لتعينهام 

حينئذ للفعلية.

اسم  عىل  يعود  »هو«  تقديره  وجوًبا  مسترت  ضمري  فالفاعل  الفعلية  وعىل 
الفاعل املدلول عليه بالفعل، أو عىل مصدر الفعل، فالتقدير يف قولك »َقاَم الَقْوُم 

َخاَل َزْيًدا«: »َقاَم الَقْوُم َخاَل الَقاِئُم َأْو الِقَياُم َزْيًدا«.

وعىل احلرفية ال حيتاجان إىل متعلق؛ ألن حكمهام حينئذ كحكم حرف اجلر 
الزائد.

ومن أمثلة الفعلية قوله:

ٍء َمـــــا َخاَل اهللَ َباطُِل َزاِئُل)1)َأاَل ُكلُّ يَشْ حَمَاَلـــــَة  اَل  َنِعيٍم  َوُكلُّ 

وإعرابه: أال: أداة استفتاح، كل: مبتدأ، وشء: مضاف إليه، وما: مصدرية، 
وخال: فعل ماٍض، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره »هو« يعود عىل الفرد 
املدلول عليه بكل، أو عىل املصدر املفهوم من اخلرب، فالتقدير: جتاوز الباطل أو 

)1)  بيت من الطويل، للبيد بن ربيعة. 
اللغة: »ال حمالة«: ال بد، »زائل«: فاٍن.  

املعنى: يقول الشاعر: كل يشء يف هذا الوجود ماض إىل زوال إال وجه ربك ذي اجلالل   
واإلكرام.

فدل ذلك  »ما خال«  بعد  لفظ اجلاللة  بنصب  اهلل« حيث ورد  »ما خال  قوله:  الشاهد:   
عىل أن االسم الواقع بعد »ما خال« يكون منصوًبا، وذلك ألن »ما« هذه مصدرية، وما 
به.  مفعول  أنه  عىل  بعدها  ما  نصب  جيب  ولذلك  فعل،  إال  بعدها  يكون  ال  املصدرية 
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وكل:  املبتدأ،  وباطل: خرب  التعظيم)1)،  واهلل: منصوب عىل  الفرد،  البطالن هذا 
 ،» معطوف عىل كل)2)، ونعيم: مضاف إليه، وال: نافية للجنس تعمل عمل »إنَّ
وحمالة: اسمها مبني عىل الفتح يف حمل نصب، واخلرب حمذوف تقديره »موجودة«، 

وزائل: خرب املبتدأ.

)1)  وهو مفعول به لـ »خال«.
)2)  وهو مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره.
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العارش: اسم »ال« النافية للجنس)))

ى خربها، برشوط  ى اسمها، وترفع اخلرب ويسمَّ وهي تنصب االسم ويسمَّ
ثالثة:

األول: أن تكون نافية للجنس، أي: جنس اسمها.

اِر« ال يشء من هذا اجلنس فيها، فلو مل تكن نافية بل  فمعنى »اَل َرُجَل يِف الدَّ
كانت ناهية اختصت بالفعل وجزمته، نحو:

ِمْثَلُه)2) َوَتْأيِتَ  ُخُلـــــٍق  َعْن  َتنَْه  .اَل  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

)1)  يف األصل )ص85(: يف بعض أحواله.
)2)  صدر بيت من الكامل ألب األسود الدؤيل، وقد استشهد به سيبويه ونسبه لألخطل، 

َفَعْلَت َعظِيُم. إَِذا  َعَلْيَك  َعاٌر  وعجزه: 
اللغة: »ال تنه«: ال تطلب الكف والبعد عن اليشء، »عار«: عيب ونقص.  

املعنى: ال تطلب من غريك الكف والبعد عن يشء قبيح وأنت تفعل مثله، فذلك عار   
قدرك. من  حيط  مشني  وأمر  عليك،  عظيم 

اإلعراب: »ال«: ناهية، »تنه«: فعل مضارع جمزوم بـ»ال« وعالمة جزمه حذف األلف،   
والفاعل ضمري مسترت وجوًبا تقديره »أنت«، »وتأيت«: الواو للمعية، وتأيت: فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة وجوًبا بعد الواو، »مثله«: مثل: مفعول به منصوب، وهو مضاف، 
مصدر  تأويل  يف  عليه  دخلت  وما  وأن  إليه،  مضاف  جر  حمل  يف  مبني  ضمري  واهلاء: 
وإتيان،  هني  منك  يكن  ال  أي:  قبلها،  الفعل  من  مأخوذ  مصدر  عىل  بالواو  معطوف 
»عار«: خرب ملبتدأ حمذوف، أي: فذلك عار، »عليك«: جار وجمرور متعلقان بمحذوف 
صفة لعار، »إذا«: ظرف ملا يستقبل من الزمان خافض لرشطه منصوب بجوابه مبني عىل 
السكون يف حمل نصب، »فعلت«: فعل ماض مبني فعل الرشط، والتاء: ضمري مبني يف 
ثانية لعار، ومجلة  حمل رفع فاعل، واجلواب حمذوف، أي: فذلك عار، »عظيم«: صفة 

بينهام.  الرشط معرتضة 
الشاهد: جاءت »ال« يف البيت ناهية، لذا اختصت بالفعل وجزمته.  
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َكُه«. و»اَل َتْأُمْر بِامَلْعُروِف َوَترْتُ

»ليس«  تعمل عمل  بل  العمل،  تعمل هذا  مل  فقط  للوحدة  نافية  كانت  أو 
اِر َبْل َرُجاَلِن«. فرتفع االسم وتنصب اخلرب، كام إذا قلت: »اَل َرُجٌل يِف الدَّ

]األعراف:12[؛  چٻ  ٻ  ٻ   ٻچ  أو كانت زائدة مل تعمل شيًئا، نحو: 
ُجوِد؟، وليس املعنى: َأيُّ يَشٍء َمنََعَك ِمْن  ألن املعنى هنا: َأيُّ يَشٍء َمنََعَك ِمَن السُّ

ُجوِد؟. َعَدِم السُّ

الثاين: أن يكون اسمها نكرة.

فلو كان معرفة وجب رفعه عىل االبتداء، أو عىل إعامل »ال« عمل »ليس« 
اِر َواَل َعْمٌرو«. ووجب تكرارها، نحو: »اَل َزْيٌد يِف الدَّ

الثالث: أن يكون اسمها مقدًما عىل خربها.

َر عن خربها مل تعمل هذا العمل أيًضا، ووجب تكرارها، نحو: »اَل  فلو ُأخِّ
اِر َرُجٌل َواَل اْمَرَأٌة«. يِف الدَّ

* فإذا وجدت هذه الرشوط الثالثة فالسمها أحوال ثالثة:
 األوىل: أن يكون مفرًدا.

واملراد به هنا: ما ليس مضاًفا وال شبيًها باملضاف.

وحكم هذا أنه يبنى عىل ما ينصب به. 

اِر«، أو »اَل ِرَجاَل ِعنَْدَنا«، أو چی  جئ    حئ  مئچ  فنحو: »اَل َرُجَل يِف الدَّ
]البقرة:256[، أو »اَل َغْيَبَة يِف َفاِسٍق«، يبنى فيها عىل الفتح.

ونحو: »اَل ُمْسِلاَمِت ِعنَْدَنا«، يبنى عىل الكس.

ونحو: »اَل ُمْسِلَمنِي«، و»اَل ُمْسِلِمنَي« تثنية ومجًعا، يبنى عىل الياء. 
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احلالة الثانية: أن يكون مضاًفا.

َمْذُموٌم«، فهذا ينصب  بِرٍّ  َفاِعَل  «، ونحو: »اَل  َسَفٍر َحارِضٌ ُغاَلَم  نحو: »اَل 
بالفتحة.

ونحو: »اَل َفاِعيِل َخرٍي َمْذُموُموَن« ينصب بالياء.

احلالة الثالثة: أن يكون شبيًها باملضاف.

 ،» واملراد به هنا: ما تعلق به يشء من متام معناه، نحو: »اَل َطالًِعا َجَباًل َحارِضٌ
ونحو: »اَل َناِزاًل ِعنَْد الِكَراِم ُمَهاٌن«. 

وحكم هذا كالذي قبله فينصب بام يعرب به.
فائدة

منها  كل  إعامل  جاز  وتكررت  الثالثة  الرشوط  هذه  »ال«  استوفت  إذا 
وإلغاؤه، فتحصل من ذلك أربع صور: إعامهلام، وإلغاؤمها، وإعامل األوىل وإلغاء 

الثانية، وإلغاء األوىل وإعامل الثانية. 

َة إاِلَّ بِاهللِ«. نحو: »اَل َحوَل َواَل ُقوَّ

رفع  حمل  يف  واسمها  هي  إهنا  وقلنا   » »إنَّ عمل  األوىل  »ال«  أعملت  فإن 
باالبتداء عىل رأي سيبويه)1) جاز يف االسم الواقع بعد »ال« الثانية ثالثة أوجه:

)1)  أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب إمام البرصيني سيبويه، ويقال: أبو احلسن، ولقب سيبويه 
-ومعناه رائحة التفاح- َأصله من فارس، نشأ بالبرصة، وأخذ عن اخلليل ويونس وأب 
اخلطاب األخفش وعيسى بن عمر، كان يف لسانه حبسة، وقلمه أبلغ من لسانه، مات 
اثنتان وثالثون  بالبيضاء، وقيل: بشرياز، وقيل: غامًّ بالذرب سنة ثامنني ومائة، وعمره 
بالبرصة سنة إحدى وستني، وقيل: سنة  سنة، وقيل: نيف عىل األربعني، وقيل: مات 
ثامن وثامنني، وقيل: مات بساوة سنة َأربع وتسعني. إنباه الرواة )346/2-360(، بغية 

الوعاة )229/2- 230).
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))( البناء عىل الفتح عىل إعامل »ال« الثانية كاألوىل.

))( والنصب عطًفا عىل حمل اسم »ال« األوىل.

))( والرفع:

أ - إّما عىل العطف عىل حمل »ال« األوىل مع اسمها.

ب- أو عىل إعامل »ال« الثانية عمل »ليس«.

وإن ألغيت األوىل جاز فيام بعد الثانية وجهان:

.» ))( البناء عىل الفتح عىل إعامل »ال« الثانية عمل »إِنَّ

))( والرفع عىل إعامهلا عمل »ليس« أو عطًفا عىل االسم الواقع بعد »ال« 
األوىل.

ويمتنع النصب؛ لعدم وجود ما يعطف عليه)1). 

)1)  نلخص هذه الصور فيام يأيت: »ال حوَل وال قوَة إال باهللِ«، »ال حوَل وال قوًة إال باهللِ«، 
»ال حوَل وال قوٌة إالَّ باهللِ«، »ال حوٌل وال قوَة إالَّ باهللِ«، »ال حوٌل وال قوٌة إالَّ باهللِ«.
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]» احلادي عرش والثاين عرش: ]خرب »كان« واسم »إِنَّ

خرب »كان« وأخواهتا، نحو: »َكاَن َزْيٌد َقاِئاًم«.

« وأخواهتا، نحو: »إِنَّ َزْيًدا َقاِئٌم«. واسم »إِنَّ

وتقدما يف املرفوعات فال حاجة إىل اإلعادة. 
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الثالث عرش: خرب »َكاَد« و أخواهتا

ى أفعال املقاربة، فرتفع االسم وتنصب اخلرب، مثل »كان«. وتسمَّ

وهي ثالثة أقسام:

))( قسم وضع للداللة عىل قرب اخلرب، وهو ثالثة:

فاحلليم:  َنبِيًّا«،  َيُكوَن  َأْن  احلَِليُم  »َكاَد  نحو:  يكاد،  ماض  »َكاَد«،  األول: 
اسمها، وأن: حرف مصدر ونصب، ويكون: فعل مضارع ناقص منصوب بأن، 
واسمها ضمري مسترت جواًزا يعود عىل احلليم، ونبيًّا: خرب يكون، وأن وما دخلت 
نبيًّا؛ ألن االتصاف  َقُرَب كوُن احلليِم  تأويل مصدر خرب كاد، واملعنى:  عليه يف 

باحللم يستلزم االتصاف بصفات الكامل.

الثاين: »َكَرَب« -بفتح الراء-، نحو: 

َغُضوُب)1)َكَرَب اْلَقْلُب ِمـــــْن َجَواُه َيُذوُب ِهنٌْد  اْلُوَشاُة  َقاَل  ِحنْيَ 

ومجلة  بـ»يذوب«،  متعلق  وجمرور  جار  جواه:  ومن  اسمها،  فالقلب: 

اهلل،  عبد  بن  هبرية  واسمه:  متيم،  شعراء  أحد  الريبوعي،  للَكْلَحَبة  اخلفيف  من  بيت    (1(
طيئ. من  لرجل  وقيل  وهليبها،  النار  صوت  وهي:  لقبه،  والَكْلَحَبة: 

النامم  الوايش وهو:  »الوشاة«: مجع  أو حزن،  الفؤاد من عشق  »اجلوى«: حرقة  اللغة:   
الناس.  بني  واملفسد 

الوجد واحلزن، حني قال يل  به من  أن يذوب من شدة ما حل  قلبي  لقد قرب  املعنى:   
عليك. غاضبة  هند  أحب:  من  وبني  بيني  باإلفساد  يسعون  الذين  الوشاة 

الشاهد: »كرب القلب ... يذوب« جميء الفعل »كرب« وهو يدل عىل قرب وقوع اخلرب   
عاماًل عمل »كان«، فرفع االسم »القلب«، وخربه »يذوب« مجلة فعلية يف حمل نصب، 

البيت.  املؤلف  أعرب  وقد 



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 158 

»يذوب«: يف حمل نصب خرب كرب، واملعنى: َقُرَب ذوُب القلِب، وحني: ظرف 
وهند غضوب:  »قال الوشاة«: يف حمل جر بإضافة »حني« إليها،  لكرب، ومجلة 

مجلة من مبتدأ وخرب يف حمل نصب مقول القول.

الثالث: »َأوَشَك«، نحو قوله: 

اَب ألَْوَشُكوا َ الرتُّ النَّاُس  ُسِئَل  َوَيْمنَُعوا)1)َوَلْو  َيَملُّوا  َأْن  َهاُتوا  ِقْيَل  إَِذا 

نائب  والناس:  للمجهول،  مبني  ماٍض  فعل  وسئل:  امتناع،  حرف  فلو: 
فاعل، والرتاب: مفعول به منصوب، وقوله »ألوشكوا«: الالم: واقعة يف جواب 
ظرف  وإذا:  اسمها،  والواو:  قرب،  معناه  ناقص  ماٍض  فعل  وأوشك:  »لو«، 
ألوشكوا مبني عىل السكون يف حمل نصب، وقيل: فعل ماٍض مبني للمجهول، 
الفعل  من  واجلملة  فاعل،  والواو:  النون،  حذف  عىل  مبني  أمر  فعل  وهاتوا: 
والفاعل يف حمل رفع نائب فاعل »قيل«، ومجلة »أن يملوا« يف تأويل مصدر خرب 
الرتاَب  الناِس  من  أحٌد  طلَب  لو  واملعنى:  عليه،  معطوف  ويمنعوا:  »أوشك«، 

لقربوا من امللِل واملنِع من إعطاِئه.

))( وقسم وضع للداللة عىل رجاء اخلرب، وهو ثالثة أيًضا: 

األول: »َحَرى« -بفتح احلاء والراء املهملتني-، نحو: »َحَرى امُلِجدُّ َأْن َيْظَفَر 
بَِمْطُلوبِِه«، فاملجد: اسمها، ومجلة »أن يظفر« يف تأويل مصدر خربها، واملعنى: 

)1)  بيت من الطويل مل أقف عىل قائله.
اللغة: »سئل«: طلب منهم العطاء، »هاتوا«: أعطوا، »ملوا«: سئموا، »يمنعوا«: حيرموا.  
املعنى: لو سئل الناس إعطاء الرتاب وهو يشء تافٌه ال قيمة له لكرهوا الطلب، وكادوا   

الطلب. لكراهة  أو  احلرص،  من  عليه  طبعوا  ملا  وذلك  يمنعونه؛ 
الشاهد: »أوشكوا ... أن يملوا«، جميء الفعل »أوشك« وهو يدل عىل قرب وقوع اخلرب   
عاماًل عمل »كان«، فرفع االسم »واو اجلامعة«، وخربه »أن يملوا« مجلة فعلية يف حمل 

البيت. املؤلف  أعرب  وقد  نصب، 
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 . َظفُر املجدِّ -أي املجتهد- مرجوٌّ

الثاين: »اْخَلوَلَق« -بالمني مفتوحتني بينهام واو ساكنة-، نحو: »اْخَلوَلَقِت 
خربها،  مصدر  تأويل  يف  متطَر«  »أن  ومجلة  اسمها،  فالسامء:  مُتْطَِر«،  َأْن  اَمُء  السَّ

 . اَمِء َمْرُجوٌّ واملعنى: إِْمَطاُر السَّ

فرب:  ]اإلرساء:8[،  ٻچ  ٻ   ٻ    چٱ   نحو:  »َعَسى«،  الثالث: 
خربها،  مصدر  تأويل  يف  َيْرمَحَُكْم«  »َأْن  ومجلة  إليه،  مضاف  والكاف:  اسمها، 

ٌة. واملعنى: َرمْحَُة اهللِ َمْرُجوَّ

))( وقسم وضع للداللة عىل الرشوع يف اخلرب.

و»َجَعَل«  الالم-  -بكس  و»َعلَِق«  الفاء-  -بكس  و»َطِفَق«  »َأْنَشَأ«  نحو: 
 » و»هبَّ ساكنة-  الم  بينهام  مفتوحتني  -هباءين  و»َهْلَهل«  و»َقاَم«  و»َأَخَذ« 

-بتشديد الباء-.

نحو: »َأْنَشَأ َزْيٌد َيَتَكلَُّم«، أي: رشع، فزيد: اسم أنشأ، ومجلة »َيَتَكلَُّم« يف حمل 
نصب خربها.

يئچ  ىئ   مئ   حئ   جئ   چی    نحو:  الباقي،  يف  يقال  وكذا 
ُجُل  ]األعراف:22، وغريه[، و»َعِلَق َزْيٌد َيْقَرُأ« و»َجَعَل احلَاِكُم َيْعِدُل«، و»َأَخَذ الرَّ

َينُْظُم«، و»َقاَم َعْمٌرو َينُْشُد«، و»َهْلَهَل األَِمرُي َيَتَكلَُّم«، و»َهبَّ الُغاَلُم َيْميِش«.

اخلرب،  قرب  بعضها عىل  لداللة  املقاربة؛  أفعال  األفعال  هذه  يت  وإنام سمِّ
وهو الثالثة األُول، فسميت كلها بذلك تغليًبا السم البعض عىل الكل.

والغالب يف خربها أن يكون مجلة فعلية فعلها مضارع كام رأيت، وال فرق 
بينها إال يف اقرتان اخلرب بأن املصدرية:

)1) فيمتنع: مع أفعال الرشوع. 
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)2) وجيب: مع »َحَرى واْخَلوَلَق«.

)3) ويغلب: مع »َعَسى وَأوَشَك«. 

)4) ويقل: مع »َكاَد وَكَرَب«.

ولكلٍّ شواهد تطلب من غري هذه الرسالة. 
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الرابع عرش: خرب »ما« النافية

ى »ما« احلجازية، فرتفع االسم وتنصب اخلرب، مثل »كان«، نحو: »َما  وتسمَّ
َزْيٌد َقاِئاًم«.

وتقول يف اإلعراب: ما: نافية حجازية بمعنى »ليس« ترفع االسم وتنصب 
اخلرب، وزيد: اسمها مرفوع هبا، وقائاًم: خربها منصوب هبا.

يت حجازية؛ ألن أهل احلجاز هم الذين نطقوا هبا عاملة عمل »ليس«  وسمِّ
چڤ  ڤ   القرآن، قال تعاىل:  فرفعوا هبا االسم ونصبوا هبا اخلرب، وبلغتهم نزل 

ڤچ ]يوسف:31[، بنصب »برًشا«، فاسم اإلشارة اسمها، وبرًشا: خربها. 
النسوة  مجع  ضمري   : فهنَّ ]املجادلة:2[،  چڤ  ڤ  ڤچ  تعاىل:  وقال 
منصوب  خربها  وأمهات:  احلجازية،  »ما«  اسم  رفع  حمل  يف  الفتح  عىل  مبني 

بالكسة ألنه مجع مؤنث سامل، والضمري: مضاف إليه، وامليم: عالمة اجلمع.

وإنام تعمل هذا العمل برشوط أربعة:

)1( أالَّ يقرتن االسم بإن الزائدة.

. )2( وأالَّ ينتقض نفي اخلرب بإالَّ

)3-4( وأالَّ يتقدم خربها، وال معموله عىل اسمها.

فإن فقد رشط من هذه الرشوط بطل عملها، وُأعرب ما بعدها مبتدأ وخرًبا، 
نحو: »َما إِْن َزْيٌد َقاِئٌم«)1).

)1)  اقرتن االسم بإن الزائدة فبطل عمل »ال«.
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ونحو: »َما َزْيٌد إاِلَّ َقاِئٌم«، و چڄ  ڄ    ڄ    ڃچ)1)، ]آل عمران:144[. 

ونحو: »َما ُميِسٌء َمْن َأْعَتَب«)2).

 ونحو: 

َعاِرُف)3)............................. أَنا  ِمنًى  َواَف  َمْن  َوَما ُكلَّ 

ا وجمروًرا،  وأجاز بعضهم تقديم خرب »ما« احلجازية إذا كان ظرًفا أو جارًّ
اِر َزْيٌد«، و»َما ِعنَْدَك َعْمٌرو«. نحو: »َما يِف الدَّ

)1)  يف اآلية واملثال الذي قبلها انتقض نفي اخلرب بإالَّ فبطل عمل »ال«.
ا وجمروًرا عىل االسم فبطل عمل »ال«. )2)  تقدم اخلرب وهو ليس ظرًفا وال جارًّ

)3)  عجز بيت من الطويل، ملزاحم بن احلارث العقييّل وصدره: 
ْفَها امَلنَاِزَل ِمْن ِمنًى                     ............................. َوَقاُلوا َتَعرَّ   

معروف  مكان  »منى«:  أتى،  »واف«:  معرفتها،  وتطلب  عنها  اسأل  فها«:  »تعرَّ اللغة:   
مكة.  من  قريب 

املعنى: يقول: قالوا اسأل الناس عن منازل احلبيبة القائمة يف منى، وكيف يل ذلك؛ وأنا   
يأتيها. من  كل  وعن  منى  عن  الغريب 

اإلعراب: »وقالوا«: الواو بحسب ما قبلها، »قالوا«: فعل ماض مبني عىل الضم، والواو:   
ضمري متصل مبني يف حمل رفع فاعل، واأللف فارقة، »تعرفها«: فعل أمر مبني، والفاعل 
ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره »أنت«، و»ها«: ضمري متصل مبني يف حمل نصب مفعول 
به، »املنازل«: بدل من الضمري، أو منصوب بنزع اخلافض وأصله »باملنازل«، »من منى«: 
جار وجمرور متعلقان بمحذوف حال من »املنازل«، »وما«: الواو حرف عطف، و»ما«: 
حرف نفي غري عامل، »كل«: مفعول به منصوب السم الفاعل »عارف«، وهو مضاف، 
»من«: اسم موصول مبني يف حمل جر مضاف إليه، »واف«: فعل ماض مبني، والفاعل 
ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره »هو«، »منى«: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

املقدرة، »أنا«: ضمري منفصل مبني يف حمل رفع مبتدأ، »عارف«: خرب للمبتدأ مرفوع.
الشاهد: إبطال الشاعر عمل »ما« النافية يف قوله »َما كلَّ َمن َواَف منًى َأنا َعارُف« فرفع   
« قد تقدم  بعدها املبتدأ واخلرب مجيًعا؛ ومها: »أنا عارف«؛ ألن معمول اخلرب - وهو »كلَّ
ا وجمروًرا، ويف كلمة »كل« أوجه إعرابية  عىل املبتدأ؛ وهذا املعمول ليس ظرًفا وال جارًّ

املقال لذكرها. يتسع  أخرى ال 
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ا وجمروًرا، نحو: »َما بِى  وكذلك تقديم معمول اخلرب إذا كان ظرًفا أو جارًّ
َأْنَت َمْعنِيًّا«، و»َما ِعنَْدَك َزْيٌد ُمِقياًم«.

بنو  التي نطق هبا  التميمية، أي:  وقيدت »ما« باحلجازية احرتاًزا عن »ما« 
متيم، فإهنا عندهم مهملة ال عمل هلا.

وإىل التميمية أشار بعضهم متغزاًل بقوله: 

َحَراُم«)1)وُمَهْفَهِف األَْعَطاِف ُقْلُت َلُه اْنَتِسْب امُلِحبِّ  َقْتُل  »َما  َفَأَجاَب: 

أنه  فعلم  واخلرب،  االبتداء  عىل  و»حرام«،  »قتل«  ومها  اجلزءين  رفع  حيث 
متيمي ال حجازي.

يملون  ألهنم  متيم  بني  مذهب  يبني  وهو  قائله،  عىل  أقف  مل  الكامل،  بحر  من  البيت    (1(
»ما« فال تعمل عندهم عمل »ليس«؛ بدليل قوله الشاعر يف هذا البيت: »ما قتُل املحبِّ 
حراُم«، وقد جاء يف كتاب نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب )227/5( يقول 
البيت-  -وذكر  البيت  هذا  يف  املجيب  نسب  عن  املذكور  حكم  ابن  »سألني   : املقريُّ
ففكرت ثم قلت: أراه متيميًّا، إللغائه »ما« النافية، فاستحسنه مني لصغر سني يومئذ«، 
وذكر الشاطبي البيت يف كتاب اإلفادات واإلنشادات )ص129( ومل ينسبه ألحد، وجاء 

عنده: »حمرم« بدل »حرام«.
عطف  مجع  »األعطاف«:   مالحة،  يميد  غصن  كأنه  البدن  ممشوق  »مهفهف«:  اللغة:   
عىل  أيًضا  وجتمع  وركه،  إىل  رأسه  لدن  من  اإلنسان  من  وهو  جانبه  يشء  كل  وعطف 

وعطوف. عطاف 
املحذوفة  برب  لفًظا  جمرور  اسم  مهفهف:  رب،  واو  الواو:  »ومهفهف«:  اإلعراب:   
إليه  مرفوع حمالًّ عىل االبتداء واجلملة بعده خرب،  وهو مضاف، »األعطاف«: مضاف 
جمرور، »قلت«: فعل ماٍض مبني، والتاء: ضمري املتكلم مبني يف حمل رفع فاعل، »له«: 
جار وجمرور متعلقان بقلت، »انتسب«: فعل أمر مبني عىل السكون، »فأجاب«: الفاء: 
نافية متيمية ال عمل هلا، »قتل«: مبتدأ مرفوع  عاطفة، أجاب: فعل ماض مبني، »ما«: 
وعالمة رفعه الضمة، وهومضاف، »املحب«: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسة، 

الضمة.   رفعه  وعالمة  مرفوع  خرب  »حرام«: 



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 164 



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 165 

باب املجرورات
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املجرورات ثالثة:

األول: املجرور باحلروف:

والالم،  والكاف،  والباء،   ، وُربَّ ويف،  وعىل،  وعن،  وإىل،  »من،  وهي: 
وحروف القسم -وهي: الواو، والباء، والتاء-، وكي التعليلية، ومذ، ومنذ«.

وهو:  واملعرفة،  والنكرة  والضمري  الظاهر  جير  ما  احلروف  هذه  ومن   )1(
»من، وإىل، وعن، وعىل، ويف، والباء، والالم«.

« خاصة. )2( ومنها ما ال جير إال نكرة موصوفة، وهو »ُربَّ

)3( ومنها ما ال جير إال الظاهر، وهو: الكاف، وحتى، والواو.

مضاًفا  يكون  أن  برشط  »َرب«،  أو  اجلاللة  لفظ  إال  جير  ال  ما  ومنها   )4(
.» للكعبة، أو الياء، وهو: التاء، نحو: »َتاهللِ، َأْو َتَربِّ الَكْعَبِة، َأْو َتَربِّ

)5( ومنها ما ال جير إال »ما« االستفهامية أو »أن« املضمرة وِصلتها، وهي 
»كي«.

)6( ومنها ما ال جير إال الزمن املعني غري املستقبل، وهو »منذ، ومذ«. 

الثاين: املجرور باملضاف، نحو: »َبَلَغنَا َكاَلُم اللَّيِل«، و»َجاَء ُغاَلُمَك«، و»يِف 
َيِدِه َخاَتُم َحِديٍد«.

وتنقسم اإلضافة إىل ثالثة أقسام: 

األول: ما تكون اإلضافة فيه عىل معنى »يف«، وهي ما يكون املضاف إليه 
ظرًفا للمضاف، نحو: »َكاَلُم اللَّيِل«؛ ألن املعنى »َكاَلٌم يِف اللَّيِل«. 
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الثاين: ما تكون اإلضافة فيه عىل معنى الالم، وذلك إذا كان املضاف إليه 
ا به، نحو: »ُغاَلُمَك«، و»َيُدُه«.  مملوًكا للمضاف، أو خمتصًّ

إليه  الثالث: ما تكون اإلضافة فيه عىل معنى »من«، وهو ما كان املضاف 
.(1(» جنًسا للمضاف، نحو: »َخاَتُم َحِديٍد«، و»َباُب َساٍج، و»َثوُب َخزٍّ

الثالث: املجرور باملجاورة، وهو شاذ، نحو: »َهَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍب«، بجر 
املرفوع،  له، بل هو صفة للجحر  أنه ليس صفة  »َخِرٍب« ملجاورته للضب، مع 

والفصيح رفعه. 
َقاِعٍد«، بجر  َواَل  َقاِئاًم  َزْيٌد  بالتوهم، نحو: »َليَس  * وزاد بعضهم املجرور 

»َقاِعٍد« عىل توهم دخول حرف اجلر عىل خرب »ليس« ألنه يزاد فيه كثرًيا.
وتقول يف اإلعراب: ليس: فعل ماٍض ناقص يرفع االسم وينصب اخلرب، 
وزيد: اسمها، وقائاًم: خربها، وال قاعد: الواو: حرف عطف، وال: نافية، وقاعد: 
باجلر عطف عىل »قائاًم« واملعطوف عىل املنصوب منصوب، وعالمة نصبه فتحة 

مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتعال املحل بحركة التوهم.

وهو شاذ كالذي قبله)2) والفصيح نصبه عطًفا عىل »قائاًم«.
تنبيه

قد حيذف املجرور ويبقى اجلار، نحو قوله:
َصاِحُبْه)3) بِنَـــــاَم  َلْييِل  َما  .َواهللِ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)1)  الساج: نوع من اخلشب أو الشجر، واخلز: نوع من احلرير.
)2)  أي أن اجلر بالتوهم شاذ كاجلر باملجاورة.

)3)  صدر بيت من مشطور الرجز مل ينسب إىل قائل معني، وعجزه: 
َياِن َجانُِبه ....................                               َواَل خُمَالِِط اللَّ   

اللغة: »املخالط«: املعارش، »الليان« -بفتح الالم والياء- أحد مصادر »الن« تقول: »الن   
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فإن حرف اجلر وهو الباء داخل عىل جمرور حمذوف تقديره: »َواهللِ َما َلييِل 
بَِليٍل َناَم َصاِحُبُه«.

وما:  جمرور،  به  مقسم  اجلاللة:  ولفظ  وجر،  قسم  حرف  الواو:  وإعرابه: 
نافية حجازية ترفع االسم وتنصب اخلرب، أو متيمية ال عمل هلا، ولييل: اسم »ما« 
عىل أهنا حجازية أو مبتدأ عىل أهنا متيمية مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة عىل ما 
قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة، وليل: مضاف، 
وياء املتكلم: مضاف إليه، والباء: حرف جر، واملجرور حمذوف تقديره »بليل«، 
واجلار واملجرور متعلق بمحذوف منصوب خرب »ما« احلجازية، أو مرفوع خرب 
والتقدير:  املجرور،  لليل  »نام صاحبه«: صفة  »ما« متيمية، ومجلة  أن  املبتدأ عىل 
ُه َناَم َصاِحُبُه«، أو »َكاِئٌن بَِليٍل«... إىل آخره. »َواهللِ َما َلييِل َكاِئنًا بَِليٍل َموُصوٍف بَِأنَّ

ونحو قوله وقد برش بمولود أنثى: »َواهللِ َما ِهَي بِنِْعَم الَوَلُد«، أي: »َما األُْنَثى 
بَِموُلوٍد َمُقوٍل فِيِه نِْعَم الَوَلُد«.

فالن يلني لينًا ولياًنا«؛ إذا سهل، الليان: ضد اخلشونة.
املعنى: يقسم بأنه مل يعرف النوم يف هذه الليلة وجانبه مل يعرف اللني فكأنه نائم عىل يشء   

فيه. خشن ال لني 
اإلعراب: »وال«: الواو: حرف عطف، ال: حرف نفي زائد للتأكيد، »خمالط«: معطوف   
عىل حمل قوله »بليل نام صاحبه«: إن جعلت حملها نصًبا نصبته، وإن جعلت حملها رفًعا 
للفظه، وجيوز أن  تبًعا  املحذوف  »الليل«  نعًتا لكلمة  أن يكون  رفعته، وجيوز جره عىل 
يكون مرفوًعا عىل أنه خرب ملبتدأ حمذوف، واجلملة معطوفة عىل مجلة »نام صاحبه«، وهو 
إليه جمرور، »جانبه«: فاعل »خمالط« مرفوع، وهو مضاف،  »الليان«: مضاف  مضاف، 

واهلاء ضمري متصل مبني يف حمل جر مضاف إليه، وقد أعرب املؤلف صدر البيت. 
اللفظ، وقد علم أن حرف اجلر  الفعل يف  الشاهد: »بنام« حيث دخل حرف اجلر عىل   
خمتص بالدخول عىل األسامء فلزم تقدير اسم يكون معمواًل حلرف اجلر، وتقدير الكالم: 

بليل مقول فيه نام صاحبه«. »ما لييل 
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وإعرابه: ما: نافية حجازية أو متيمية، وهي: ضمري منفصل مبني عىل الفتح 
والباء: حرف جر، واملجرور  يف حمل رفع اسم ما احلجازية، أو مبتدأ كام تقدم، 
حمذوف تقديره: »بمولود«... إلخ، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف منصوب 
»نعم الولد«: صفة للمجرور  خرب »ما« احلجازية، أو مرفوع خرب املبتدأ، ومجلة 

املحذوف بتقدير القول. 
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باب التوابع
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بإعراب  ُأعِرب  ثاٍن  كل  النحويني:  اصطالح  يف  وهو  تابع،  مجع  التوابع: 
سابقه احلاصل واملتجدد.

وعطف  البيان،  وعطف  النعت،  وهي:  اخلمسة،  التوابع  التعريف  فشمل 
النسق، والتوكيد، والبدل.

الَعامِلُ«، فالرجل: فاعل وهو مرفوع،  ُجُل  الرَّ التبعية يف النعت: »َجاَء  مثال 
والعامل: نعت له وهو مرفوع أيًضا. 

ُجِل الَعامِلِ«، باجلر، أو  فقد تبعه يف إعرابه احلاصل، فإذا قلت: »َذَهْبُت إىَِل الرَّ
ُجَل الَعامِلَ«، بالنصب، تبعه يف إعرابه املتجدد. »َرَأيُت الرَّ

من  بيان  عطف  فأخوك:  َأُخوَك«،  ُجُل  الرَّ »َجاَء  البيان:  عطف  يف  ومثاهلا 
الرجل وهو مرفوع بالواو، فقد تبعه يف إعرابه احلاصل.

يف  تبعه  َأِخيَك«،  ُجِل  بِالرَّ »َمَرْرُت  أو  َأَخاَك«،  ُجَل  الرَّ »َرَأيُت  قلت:  فإذا 
إعرابه املتجدد، وكذا يقال يف بقية التوابع. 

اًل، وباملتجدد: ما ُنطِق به ثانًيا بعد  واملراد باإلعراب احلاصل: ما ُنطِق به أوَّ
ا. تغيري العامل سواء كان رفًعا أو نصًبا أو جرًّ

ولكل واحد من هذه التوابع كالم يميزه عن غريه. 
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فاألول: النَّعت

املعارف،  يف  ملتبوعه  املوضح  بالقوة،  أو  بالفعل  املشتق  التابع  وهو: 
واملخصص له يف النكرات.

ومعنى التوضيح يف املعارف: رفع االشرتاك يف املنعوت.

فإذا قلت مثاًل: »َجاَء َزْيٌد«، احتمل أن يكون زيد اجلاهل، وأن يكون العامل، 
فإذا قلت: »َزْيٌد الَعامِلُ« فقد ارتفع االشرتاك وانقطع احتامل غريه.

ومعنى التخصيص يف النكرات: تقليل االشرتاك فيها.

فإذا قلت مثاًل: »َجاَء َرُجٌل«، احتمل أن يكون جاهاًل، وأن يكون عامًلا ، 
فإذا قلت: »َعامِلٌ« فقد قل االشرتاك يف النكرة.

واجلاهل  العلم،  من  مشتق  كالعامل  مصدر،  له  ما  بالفعل:  املشتق  ومعنى 
مشتق من اجلهل، وهكذا.

ُجُل  ومعنى املشتق بالقوة: ما كان متضمنًا ملعنى لفظ مشتق، نحو: »َجاَء الرَّ
َهَذا«، فذا: اسم إشارة نعت للرجل مبني عىل السكون يف حمل رفع، فـ»ذا« وإن 
إَِليِه«، ونحو:  امُلَشاُر  ُجُل  »الرَّ املشتق؛ ألنه يف معنى  كان غري مشتق لكنه يف قوة 
«؛ فإنه يف معنى املنسوب إىل »مرص، ودمشق«،  َمْشِقيُّ يُّ َأْو الدِّ ُجُل املرِْصِ »َجاَء الرَّ

وهكذا.  

* ]أقسام النعت[ :
وينقسم النعت إىل: حقيقي وسببي.
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فاحلقيقي: هو ما رفع ضمرًيا يعود عىل املنعوت.

وجيب فيه أن يطابق منعوته يف أربعة من عرشة:

)1( واحد من أوجه اإلعراب الثالثة: الرفع، والنصب، واجلر.

)2( وواحد من: اإلفراد، والتثنية، واجلمع.

)3( وواحد من: التذكري، والتأنيث.

)4( وواحد من: التعريف، والتنكري.

ُجُل الَفاِضُل«، فالفاضل: نعت للرجل، وهو مفرد، واإلفراد  نحو: »َجاَء الرَّ
مقابل للتثنية واجلمع، ومرفوع، والرفع مقابل للنصب واجلر، ومعرفة، والتعريف 

مقابل للتنكري، ومذكر، والتذكري مقابل للتأنيث.

ا موافقته له لفًظا فلتبعيته  ي حقيقيًّا؛ ملوافقته ملنعوته لفًظا ومعنى؛ أمَّ وإنام ُسمِّ
ا معنى؛ فألنه نفسه يف احلقيقة، وال تغاير بينهام إال يف  له يف األربعة املذكورة، وأمَّ

اللفظ فقط. 

والسببي: ما رفع اساًم ظاهًرا مشتماًل عىل ضمري يعود عىل املنعوت.

وجيب موافقته ملنعوته يف اثنني من مخسة:

)1( واحد من أوجه اإلعراب الثالثة.

)2( وواحد من وجهي التعريف والتنكري.

ويوافق مرفوعه))) يف اثنني من اخلمسة الباقية:

)1( واحد من اإلفراد والتثنية واجلمع عىل لغة.

)2( وواحد من التذكري والتأنيث.

)1)  مرفوعه هو: االسم الظاهر بعده، ويعرب فاعاًل أو نائب فاعل.
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ُه«، فالقائمة: نعت سببي للرجل، موافق له يف  ُجُل الَقاِئَمُة ُأمُّ نحو: »َجاَء الرَّ
الرفع، وهو واحد من ثالثة، ويف التعريف، وهو واحد من اثنني.

ثالثة،  من  واحد  وهو  اإلفراد،  يف  ُه«  »ُأمُّ وهو  مرفوعه  النعت  ووافق 
والتأنيث، وهو واحد من اثنني.

وإنام قلنا عىل لغة؛ ألن األفصح يف النعت السببي إذا رفع مثنى أو مجًعا أن 
ُجُل الَقاِئُم ُغاَلَماُه«؛  ُجُل الَقاِئُم ِغْلاَمُنُه«، و»َجاَء الرَّ يكون مفرًدا، نحو: »َجاَء الرَّ
فاألفصح جتريده من  الظاهر  إذا رفع  الفعل، والفعل  بمنزلة  النعت  وذلك ألن 
وعىل  ضعيفة)1)،  وهي  اِغيُث«،  الرَبَ »َأَكُلويِن  لغة  عىل  إال  واجلمع،  التثنية  عالمة 

ُجُل الَقاِئُموَن ِغْلاَمُنُه َوالَقاِئاَمِن ُغاَلَماُه«. قياسها يقال: »َجاَء الرَّ

ي سببيًّا؛ لكونه يف احلقيقية ليس نعًتا ملنعوته، بل هو نعت ملرفوعه. وإنام ُسمِّ

وجيب يف الضمري املضاف إىل االسم املرفوع أن يوافق املنعوت يف اإلفراد 
والتثنية واجلمع، والتذكري والتأنيث، سواء كان املنعوت معرفة أو نكرة.

ولنذكر من ذلك مثااًل ليقاس عليه غريه، فنقول فيام إذا كان املنعوت مفرًدا 
ُه«، فالرجل: فاعل مرفوع بالضمة،  ُجُل الَقاِئَمُة ُأمُّ مذكًرا معرفة مرفوًعا: »َجاَء الرَّ
والقائمة: نعت سببي له مرفوع بالضمة أيًضا، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، 
ُجُل«،  وأمه: فاعله، والضمري املضاف إليه مفرد مذكر عائد عىل املنعوت وهو »الرَّ

موافق له يف اإلفراد والتذكري، مبني عىل الضم يف حمل جر. 

فالرجل: مفعول به  ُه«،  ُأمُّ ُجَل الَقاِئَمَة  وتقول يف حالة النصب: »َرَأيُت الرَّ
اسم  وهو  أيًضا،  بالفتحة  منصوب  له  سببي  نعت  والقائمة:  بالفتحة،  منصوب 

)1)  قال السيوطي يف مهع اهلوامع )256/2-257(: »وهذه اللغة يسميها النحويون: لغة 
»أكلوين الرباغيث« ...، وعزيت لطيئ وأزد شنوءة«.
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إليه  املضاف  والضمري  بالضمة،  مرفوع  فاعله  وأمه:  الفعل،  عمل  يعمل  فاعل 
ُجَل«، موافق له يف اإلفراد والتذكري.  مفرد مذكر عائد عىل املنعوت وهو »الرَّ

ُه«، فالرجل: جمرور بالباء،  ُجِل الَقاِئَمِة ُأمُّ وتقول يف حالة اجلر: »َمَرْرُت بِالرَّ
والقائمة: نعت سببي له وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وأمه: فاعله مرفوع 
ُجِل«، موافق له يف  إليه عائد عىل املنعوت وهو »الرَّ بالضمة، والضمري املضاف 

اإلفراد والتذكري، مبني عىل الضم يف حمل جر.

فهذه ثالثة أمثلة مع املنعوت املفرد املذكر املعرفة، ومثلها مع املفرد املذكر 
النكرة فتلك ستة، ونظريها مع املفرد املؤنث ونظريها مع املثنى املذكر، ونظريها 
فتكون  املؤنث،  مجع  مع  ونظريها  املذكر،  مجع  مع  ونظريها  املؤنث،  املثنى  مع 
وهي:  الثالثة  املنعوت  االسم  أحوال  رضب  من  حاصلة  وثالثني  ستة  األمثلة 
تبلغ ستة، ترضب يف حالتي  وتأنيثه  تذكريه  والتثنية واجلمع، يف حالتي  اإلفراد 
تعريفه وتنكريه، تبلغ اثني عرش، ترضب يف أحوال اإلعراب الثالثة وهي: الرفع 

والنصب واجلر، تبلغ ما ذكر، وتفصيل املقام خيرج عن املرام.
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]النكرة واملعرفة[

وملا كان كل من النعت واملنعوت يقع معرفة ونكرة ناسب بياهنام هنا.

َوَشْمٍس«،  َواْمَرَأٍة،  َوَرُجٍل،  َوَداٍر،  ٍة،  »َدابَّ نحو:  »أل«  َقبِل  ما  فالنكرة: كل 
ْمُس«. ُجُل، َوالـَمْرَأُة، َوالشَّ اُر، َوالرَّ اَبُة، َوالدَّ تقول: »الدَّ

واملعرفة: ستة أنواع، وهي مرتتبة يف األعرفية عىل هذا الرتتيب: 

* فاألول : الضمري:
ى املضمر، وهو: ما دل عىل متكلم، أو غائب، أو خماطب، نحو:  ويسمَّ

»َأَنا« للمفرد املتكلم، مذكًرا كان أو مؤنًثا، و»َنْحُن« للمتكلم ومعه غريه، 
أو املعظم نفسه.

-بكسها-  و»َأْنِت«  املذكر،  املخاطب  للمفرد  التاء-  -بفتح  و»َأْنَت« 
 » و»َأْنُتنَّ املخاطبني،  الذكور  جلمع  و»َأْنُتْم«  مطلًقا،  للمثنى  و»َأْنُتاَم«  للمخاطبة، 

جلمع اإلناث املخاطبات.

ا« للمثنى الغائب  ونحو: »ُهَو« للمفرد املذكر الغائب، و»ِهَي« للغائبة، و»مُهَ
« لإلناث الغائبات. مطلًقا، و»ُهْم« للذكور الغائبني، و»ُهنَّ

َبَك،  َبنِي، َورَضَ سواء كانت الضامئر منفصلة كام ذكر، أو متصلة، نحو: »رَضَ
َبُه« وفروعها.  َورَضَ

* الثاين: الَعَلم:
لشخص  وضع  سواء  أشبهه،  ما  متناول  غري  بعينه  ليشء  وضع  ما  وهو: 
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ى علم شخص، كـ»َزْيٍد، َوَعْمٍرو«، وال عربة باالشرتاك اللفظي. معني، ويسمَّ

جنس،  علم  ى  وُيسمَّ الذهن،  يف  معينة  حقيقة-  -أي:  ملاهية  وضع  أو 
كـ»أسامة« علم ملاهية احليوان املفرتس.

ملعنى  أو  املذكورة،  كاألمثلة  لذات  يكون  أن  بني  العلم  يف  فرق  وال 
ة« -بفتح الباء وتشديد  كـ»ُسْبحان« علم عىل التسبيح؛ وهو التنزيه، ونحو: »َبرَّ
الراء- علم عىل املرة الواحدة من أفعال الرب، و»َفجاِر« -بفتح الفاء وكس الراء- 

خمفًفا- علم عىل املرة الواحدة من أفعال الفجور. 

* الثالث: اسم اإلشارة:
رفًعا،  باأللف  وَذاِن:  املذكر،  للمفرد  َذا:  نحو:  إليه،  ما وضع ملشار  وهو: 

وبالياء نصًبا وجًرا للمثنى املذكر. 

-بكس  وتِه  وذِه  الفوقية-،  -بالتاء  وِت  املعجمة-،  -بالذال  ِذي  ونحو: 
اهلاء)1) وإسكاهنا-، وَتا وَذات: للمفردة املؤنثة)2).

وُأوالِء -باملد والقرص- للجمع مذكًرا أو مؤنًثا. 

* الرابع: االسم املوصول:
اإلفراد  يف  له  موافق  املوصول،  عىل  يعود  وعائد  صلة  إىل  افتقر  ما  وهو: 

والتثنية واجلمع، والتذكري والتأنيث.

باأللف  املذكر،  للمثنى  -بالمني-  واللَّذان  املذكر،  للمفرد  الَّذي:  نحو: 
ا ونصًبا، والَّذين -بالم واحدة- جلمع الذكور، والَّتي: للمفردة  رفًعا، وبالياء جرًّ

)1)  بكسمها باختالس أو إشباع.
ا للمثنى املؤنث. )2)  وَتاِن: باأللف رفًعا، وبالياء نصًبا وجرًّ
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ونصًبا،  ا  جرًّ وبالياء  رفًعا،  باأللف  املؤنث،  للمثنى  -بالمني-  واللَّتان  املؤنثة، 
ِء -باملد-: جلمع املؤنث)1). والالَّ

ا«،  َأُبومُهَ َقاَم  َذاِن  و»اللَّ َأُبوَها«،  َقاَم  تِي  و»الَّ َأُبوُه«،  َقاَم  ِذي  الَّ »َجاَء  نحو: 
«، فجملة الفعل  ِء َقاَم َأُبوُهنَّ َأُبوُهْم«، و»الالَّ ِذيَن َقاَم  ا«، و»الَّ َأُبومُهَ َتاِن َقاَم  و»اللَّ
والفاعل يف اجلميع ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، والضمري املتصل هبا 

عائد عىل االسم املوصول.

والبد يف الصلة أن تكون مجلة خربية، سواء كانت فعلية كاألمثلة املذكورة، 
تِي َأُبوَها َقاِئٌم«... إىل آخره. ِذي َأُبوُه َقاِئٌم«، و»الَّ أو اسمية، نحو: »َجاَء الَّ

»َأْكَرْمُت  نحو:  التامَّني)2)،  واملجرور  واجلار  الظرف  اجلملة:  مقام  ويقوم 
اِر«. ِذي يِف الدَّ ِذي ِعنَْدَك«، أو »الَّ الَّ

ويقوم مقام الضمري العائد عىل املوصول االسم الظاهر، نحو قوله: 

تِي َأْضنَاَك ُحبُّ ُسَعاَدا َوَزاَدا)3)ُســـــَعاُد الَّ اْسَتَمرَّ  َعنَْك  َوإِْعَراُضَها 

ا، وكلمة »الالء« قد تستعمل  )1)  الالِء: مجع »التي« وجتمع أيًضا عىل »الالت«، مجًعا لغويًّ
املؤنث  جلمع  املوصولة  األسامء  ومن  املذكر،  جلمع  حملها  وحتل  »الذين«،  مكان  قلياًل 

مطلًقا. للجمع  و»األىُل«  وحذفها،  الياء  بإثبات  وتروى  و»اللوايت«  »الالئي« 

)2)  الظرف واجلار واملجرور التامان: ما تتم هبام الفائدة، من غري مالحظة املتعلق.
)3)  بيت من الطويل، مل أقف عىل قائله. 

»اإلعراض«:  أمرضك،  أسقمك،  »أضناك«:  امرأة،  اسم  »سعاد«:  واملعنى:  اللغة   
دام. »استمر«:  اهلجران،  أو  االبتعاد، 

اإلعراب: »سعاد«: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره »هي« أو »هذه«، »التي«: اسم موصول   
مبني يف حمل رفع نعت لـ»سعاد«، »أضناك«: فعل ماض، والكاف: ضمري يف حمل نصب 
وعالمة  جمرور  إليه  مضاف  »سعاد«:  مضاف،  وهو  مرفوع  فاعل  »حب«:  به،  مفعول 
جره الفتحة؛ ألنه ممنوع من الرصف للعلمية والتأنيث، واأللف لإلطالق »وإعراضها«: 
الواو: حرف عطف، »إعراضها«: مبتدأ مرفوع، و»ها«: ضمري مبني يف حمل جر مضاف 
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فسعاد الثاين قائم مقام الضمري، واألصل: أضناك حبها. 

* اخلامس: االسم الذي فيه األلف والالم املفيدان للتعريف:
جل، واملرأة«؛ فإهنام قبل »أل« كانا نكرتني، فلام  ى، نحو: »الرَّ أي تعيني املسمَّ

دخل عليهام »أل« تعينا.
ألن  تعريًفا؛  ُتِفْد  مل  و»العباس«  »الفضل«،  نحو:  زائدة،  »أل«  كانت  فلو 

االسم الذي دخلت عليه معرفة بالعلمية.

* السادس: املضاف لواحد من هذه اخلمسة:
َوُغاَلُم  َقاَم،  ِذي  الَّ َوُغاَلُم  َهَذا،  َوُغاَلُم  َزْيٍد،  َوُغاَلُم  ُغاَلِمي،  »َجاَء  نحو: 
جِل«، فغالم يف األول: معرفة إلضافته للضمري، ويف الثاين: إلضافته للعلم،  الرَّ
ويف  للموصول،  إلضافته  الرابع  ويف  اإلشارة،  السم  إلضافته  الثالث:  ويف 

اخلامس: ملا فيه األلف والالم.
وكل ما أضيف إىل واحد فهو يف رتبة ما أضيف إليه، إال املضاف إىل الضمري 
فإنه يف رتبة العلم؛ وذلك ألن املضاف إىل الضمري قد يقع نعًتا للعلم، نحو: »َرَأيُت 
َزْيًدا َصاِحَبَك«، فصاحب نعت لزيد، وهو مضاف للضمري، فلو كان يف رتبته، 
لزم أن يكون النعت أعرف من املنعوت، وهو ممنوع ألنه تابع، وال يكون التابع 

أعرف من املتبوع.

إليه، »عنك«: جار وجمرور متعلقان بـ»إعراض«، »استمر«: فعل ماض، والفاعل ضمري 
»زاد«:  الواو: حرف عطف،  »وزاد«:  املبتدأ،  تقديره »هو« واجلملة خرب  مسترت جواًزا 
واجلملة  لإلطالق،  واأللف  »هو«،  تقديره  جواًزا  مسترت  ضمري  والفاعل  ماض،  فعل 

معطوفة عىل مجلة اخلرب.
الشاهد: »التي أضناك حب سعادا« حيث قام االسم الظاهر، وهو قوله: »سعاد« يف آخر   
الشطر األول مقام الضمري العائد من مجلة الصلة، واألصل : »سعاد التي أضناك حبها« 

فربط باالسم الظاهر مجلة الصلة.
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* وهذه املعارف بالنسبة لباب النعت ثالثة أقسام: 
))( قسم ال ُينَعت وال ُينَعت به، وهو الضمري. 

وهو  الفاعل  لضمري  نعت  الكريم  أن  عىل  الَكِريم«،  »َأْكَرْمُتَك  يصح  فال 
التاء، وال لضمري املفعول وهو الكاف.

وال  الفاعل،  لضمري  نعت  »أنا«  أن  عىل  َأَنا«،  »َأْكَرْمُتَك  يصح  ال  وكذلك 
»َأْكَرْمُتَك َأْنَت«، عىل أن »أنت« نعت لضمري املفعول.

ا كونه ال ينعت به فلُجموده، والنعت ال  ا كونه ال ينعت فلوضوحه، وأمَّ أمَّ
ا أو مؤواًل به. يكون إال مشتقًّ

واملعرف  واملوصول،  اإلشارة،  اسم  وهو  به،  وُينَعت  ُينَعت  وقسم   )((
باأللف والالم، واملضاف إىل معرفة.

فمثال النعت باسم اإلشارة، قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم -عليه السالم-: 
لكبريهم،  نعت  االشارة:  فاسم  ]األنبياء:63[،  ڇچ  ڇ    چ   چ   چ  

ۆ   ۇ   ۇ       چ   السالم-:  -عليهام  ملوسى  شعيب  قول  عن  حكاية  تعاىل  وقوله 
فهاتني: اسم إشارة نعت البنتي  ]القصص:27[،  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇچ 

جمرور بالياء.

ومثال نعت اسم اإلشارة: چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ ]الفرقان:41[، 
چپ  ڀ  ڀ   ڀچ ]األنبياء:36[، فاالسم املوصول فيهام نعت 

السم اإلشارة.

به،  ُينعت  وال  ُينعت  ال  كالضمري  اإلشارة  اسم  أن  إىل  بعضهم  وذهب 
ويعرب مثل ذلك بداًل من اسم اإلشارة.

))( وقسم ُينَعت وال ُينَعت به، وهو العلم، فينعت بام بعده من املعارف.
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ا كونه ال ينعت به فلجموده. ا كونه ينعت فإلزالة االشرتاك اللفظي، وأمَّ أمَّ

فمثال نعته باسم اإلشارة: »َجاَء َزْيٌد َهَذا«، و»َرَأيُت َزْيًدا َهَذا«، و»َمَرْرُت 
بَِزْيٍد َهَذا«، فاسم اإلشارة نعت لـ»زيد« يف حمل رفع يف األول، ويف حمل نصب يف 

الثاين، ويف حمل جر يف الثالث.

ِذي  الَّ َزْيًدا  و»َرَأيُت  َقاَم«،  ِذي  الَّ َزْيٌد  »َجاَء  املوصول:  باالسم  نعته  ومثال 
ِذي َقاَم«، فاالسم املوصول يف األمثلة الثالثة نعت لـ»زيد«.  َقاَم«، و»َمَرْرُت بَِزْيٍد الَّ

ومثال نعته بام فيه األلف والالم: »َجاَء َزْيٌد الَفاِضُل«... إلخ.

َعْمٍرو،  َصاِحُب  َأْو  َصاِحُبَك،  َزْيٌد  »َجاَء  معرفة:  إىل  باملضاف  نعته  ومثال 
نعت  فصاحب:  ُجِل«،  الرَّ َصاِحُب  َأْو  َقاَم،  ِذي  الَّ َصاِحُب  َأْو  َهَذا،  َصاِحُب  َأْو 
لـ»زيد« مضاف يف األول للضمري، ويف الثاين للعلم، ويف الثالث السم اإلشارة، 
ويف الرابع لالسم املوصول، ويف اخلامس لالسم الذي فيه األلف والالم، وقد 

تقدم ذلك قريًبا. 

ا االسم النكرة:  * وأمَّ
ک   چک   تعاىل:  قوله  نحو  به،  وُنِعت  ُنِعت  ا:  مشتقًّ كان  فإن   )((
الكتب،  فعزيز: صفة لكتاب، ومها مشتقان؛ األول: من  ]فصلت:41[،  کچ 

والثاين: من العزة.

اٌل - أي: َطاِئٌف-  ))( وإن كان جامًدا: ُنِعت ومل ُينْعت به، نحو: »ِذْئٌب َجوَّ
َخرٌي ِمْن َأَسٍد َرابٍِض -أي: ُمِقيٍم-«.

ا كونه ال ينعت به فلجموده. ا كونه ينعت فلتعيينه، وأمَّ أمَّ
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تنبيـه
مثل »أل« املفيدة للتعريف »أم« يف لغة محري، كقوله عليه الصالة والسالم: 
»َلْيَس ِمَن اْمربِّ اْمِصَياُم يِف اْمَسَفِر«)1)، حني سأله أعراب بقوله: »َأِمَن اْمربِّ اْمِصَياِم 

يِف اْمَسَفِر؟«، وكان ملسو هيلع هللا ىلص خياطب كل قوم بلغتهم. 

 

صحيحه،  يف  البخاري  رواه  فقد  العامة،  الشائعة  اللغة  عىل  لكن  صحيح  احلديث    (1(
كتاب الصوم، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن ظلل عليه واشتد احلر: »ليس من الرب الصوم يف 
َفِر«، ورواه مسلم يف  ْوُم يِف السَّ السفر« )44/2 رقم1946( بلفظ: »َلْيَس ِمَن الرِبِّ الصَّ
صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر )786/2 
عىل  األلباين  الشيخ  وقال  َفِر«،   السَّ يِف  َتُصوُموا  َأْن  الرِبِّ  مَن  »َلْيَس  بلفظ:  رقم1115( 
منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء  الصيغة.  هبذه  شاذ  املؤلف:  ذكرها  التي  الصيغة 

 .(58  /4( األلباين  للشيخ  السبيل 
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الثاين من التوابع: عطف البيان

وهو: التابع اجلامد املوضح ملتبوعه يف املعارف، واملخصص له يف النكرات.

فهو كالنعت ال فرق بينهام إال يف االشتقاق وعدمه، فالنعت مشتق، وهذا 
جامد. 

مثال التوضيح يف املعارف، قوله: 
ُعَمْر)1) َحْفٍص  َأُبو  بِاهللِ  ...........................َأْقَســـــَم 

فعمر: اسم جامد معطوف عطف بيان عىل »أبو حفص« موضح له. 

)1)  صدر بيت من مشطور الرجز، لعبد اهلل بن كيسبة، وقيل: لرؤبة وليس يف ديوانه، وقيل: 
ألعراب، ومتامه: 

َها ِمْن َنَقٍب َواَل َدَبْر َما َمسَّ   ...........................    
اللغة: »أبو حفص«: كنية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب-رض اهلل عنه-، »َنَقب«: رقة   

البعري. ظهر  يف  يكون  الذي  اجلرح  »َدَبر«:  البعري،  أخفاف 
املعنى: يبني هذا األعراب أن سيدنا عمر -رض اهلل عنه-، حلف باهلل، أن ناقته مل يصبها   

ظهرها. يف  قروح  هبا  حدثت  وال  مرض،  أي 
اإلعراب: »أقسم«: فعل ماٍض مبني عىل الفتح، »باهلل«: جار وجمرور متعلقان بـ»أقسم«،   
»أبو«: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسامء الستة، وهو مضاف، »حفص«: 
مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسة، »عمر«: عطف بيان من »أب حفص« مرفوع 
وعالمة رفعه الضمة، وسكن لرضورة الوقف، »ما«: حرف نفي، »مسها«: فعل ماض 
مبني عىل الفتح، و»ها«: ضمري مبني يف حمل نصب مفعول به، »من«: حرف جر زائد، 
«، »وال«: الواو: حرف  »نقب«: اسم جمرور لفًظا مرفوع حمالًّ عىل أنه فاعل للفعل »مسَّ
لفًظا  جمرور  »نقب«  عىل  معطوف  اسم  »دبر«:  النفي،  لتأكيد  زائد  حرف  ال:  عطف، 
، وقد سكن للرضورة الشعرية، ومجلة »ما مسها« ال حمل هلا من اإلعراب  مرفوع حمالًّ

القسم. ألهنا جواب 
الشاهد: »أبو حفص عمر« فكلمة »عمر« عطف بيان عىل »أبو حفص« موضح له.   
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ومثال التخصيص يف النكرات، قوله تعاىل يف حق أهل جهنم: چھ   ھ  
ے  ےچ ]إبراهيم:16[، فصديد: اسم جامد معطوف عطف بيان عىل »ماء« 

خمصص له)1)، والصديد: اسم ملا يسيل من أجساد أهل جهنم.

)1)  نص الزخمرشي عىل إعراب كلمة »صديد« عطف بيان، ومن النحاة من يعرهبا صفة؛ 
ألهنم ال جييزون وقوع عطف البيان من النكرة وهم البرصيون، أما الكوفيون فيجيزون 

ذلك وتبعهم الفاريس.
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الثالث من التوابع: عطف النسق

وهو: التابع املتوسط بينه وبني متبوعه حرف من حروف العطف اآلتية.

وكذلك  البيان،  وعطف  النعت  خرج  إلخ،  بينه...«  »املتوسط  فبقولنا: 
حروف  من  حرف  متبوعها  وبني  بينها  يتوسط  ال  إذ  اآلتيان؛  والبدل  التوكيد 

العطف.

وحروف العطف تسعة:

األول: »الواو«، وهي ملطلق اجلمع بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم، 
من غري نظر لقبلية أو بعدية أو معية، نحو: »َرَأيُت َزْيًدا َوَعْمًرا«، فيحتمل رؤيتهام 

مًعا، وحيتمل رؤية زيد قبل رؤية عمرو، وعكسه.

فإذا أريد التنصيص قيل: »َرَأيُت َزْيًدا َوَعْمًرا َبْعَدُه َأْو َقْبَلُه َأْو َمَعُه«.

الثاين: »الَفاء«، وهي للرتتيب والتعقيب.

ومعنى الرتتيب: كون ما بعدها واقًعا بعد ما قبلها، ومعنى التعقيب: وقوع 
ذلك من غري مهلة.

لكن التعقيب يكون يف كل يشء بحسبه، فتقول: »َجاَء َزْيٌد َفَعْمٌرو«، إذا كان 
جميء »عمرو« بعد جميء »زيد« بال مهلة.

َة«، إذا مل تقم بمرص وال بينهام. وتقول: »َمَرْرُت بِِمرْصَ َفإْسَكنَْدِريَّ

َج َزْيٌد َفُولَِد َلُه«، إذا مل يكن بني الزواج والوالدة إال مدة احلمل. وتقول: »َتَزوَّ

ڻ   ں    ں   چڱ   تعاىل:  قوله  الرتتيب  معنى  عىل  يرد  قيل:  فإن 
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ڻچ ]النحل:98[، إذ لو كانت الفاء للرتتيب لكانت االستعاذة بعد القراءة، مع 
أن االستعاذة للقراءة إنام تكون قبلها ال بعدها.

أجيب: بأن املعنى: »إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ باهلل«، فتكون االستعاذة 
بعد اإلرادة، ال بعد القراءة.

ونظريه قوله تعاىل: چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ 
إىل آخره ]املائدة:6[، أي: توضؤوا، والوضوء إنام يكون قبل الصالة، ال بعدها.

فيجاب: بأن املعنى عىل إرادة القيام إىل الصالة، أي: »إذا أردتم القيام إىل 
الصالة فاغسلوا«... إىل آخره. 

«، وهي للرتتيب مع الرتاخي، فتوافق الفاء يف الرتتيب وتفارقها  الثالث: »ُثمَّ
يف الرتاخي، وتقدم معنى الرتتيب.

ا الرتاخي فمعناه: حصول الثاين بعد األول بمهلة، تقول: »َجاَء َزْيٌد ُثمَّ  وأمَّ
َعْمٌرو«، إذا كان جميء »عمرو« بعد جميء »زيد« بمهلة. 

ھچ                                    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     چۀ   تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
]عبس:21-22[، فإن النرش وهو اخلروج من القبور للحساب مرتاٍخ عن املوت، 

« املفيدة للرتاخي، وملا كان الدفن املعرب عنه باإلقبار يعقب  فلذلك عطف بـ»ُثمَّ
اإلماتة عطف بالفاء املفيدة للتعقيب.

فإن قيل يرد عىل معنى الرتتيب قوله تعاىل: چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
أن   » بـ»ُثمَّ الرتتيب  مقتىض  إذ  ]األعراف:11[،  ېچ  ې      ۉ   ۉ   ۅ  

يكون األمر بالسجود آلدم بعد خلقنا وتصويرنا.

ْرنا أباكم  أجيب: بأن الكالم عىل تقدير مضاف، أي: »خلْقنا أباكم ثم صوَّ
-وهو آَدُم- ُثمَّ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم«، فحينئٍذ يكون األمر بالسجود آلدم 
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بعد خلقه وتصويره، ال بعد خلقنا وتصويرنا. 

الرابع: »َأْو«، وهي لعطف أحد الشيئني أو األشياء، وهلا استعامالن:

أحدمها: أن تكون بعد الطلب: فتفيد التخيري أو اإلباحة. 

ْج ِهنًْدا َأْو ُأْخَتَها«، ومثال اإلباحة: »َجالِِس األَُمَراَء َأِو  مثال التخيري: »َتَزوَّ
الُعَلاَمَء«.

والفرق بني التخيري واإلباحة أن التخيري يمتنع فيه اجلمع بني ما قبلها وما 
بعدها، وأن اإلباحة ال يمتنع فيها ذلك.

واالستعامل الثاين: أن تكون بعد اخلرب فتفيد الشك أو التشكيك.

الواقع هل هو ما قبلها أو ما بعدها،  املتكلم ال يعلم  ومعنى الشك: كون 
نحو: »َجاَء َزْيٌد َأْو َعْمٌرو«، إذا مل يعلم اجلائي منهام.

ى اإلهبام-: أن يعلم الواقع، ولكن أراد أن يوقع  ومعنى التشكيك -ويسمَّ
السامع يف الشك، كام إذا قال ذلك)1) وهو يعلم اجلائي منهام، ومنه قوله تعاىل: 
چڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ ]سبأ:24[، إذ من املعلوم أن 

من كان مؤمنًا فهو عىل هدى، ومن كان كافًرا فهو يف ضالل مبني. 

وبأم  هبا)2)  ويطلب  تقديًرا،  أو  لفًظا  هبمزة  املسبوقة  وهي  »َأْم«،  اخلامس: 
َأْم َعْمٌرو؟«، إذا كنت عامًلا بأن أحدمها عنده ولكن  َزْيٌد  التعيني، نحو: »َأِعنَْدَك 
شككت يف عينه، وجواهبا حينئٍذ يكون بالتعيني، فيقال يف جواب االستفهام يف 
ى حينئٍذ  املثال املذكور: »َزْيٌد« َأْو »َعْمٌرو«، وال جياب بـ»ال« وال بـ»نعم«، وتسمَّ

متصلة. 

)1)  أي إذا قال القائل: »جاَء زيٌد أو عمٌرو«.
)2)  أي يطلب باهلمزة.
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فإن مل تسبقها اهلمزة لفًظا وال تقديًرا كانت بمعنى »بل« التي لإلرضاب، 
ِهَي َشاٌء«،  »َبْل  َأْم َشاٌء«، أي:  بٌِل  إَلِ َا  وال تدخل حينئٍذ إال عىل مجلة، نحو: »إهِنَّ
تستوي  هل  »بل  أي:  ]الرعد:16[،  ڳچ  ڳ   ڳ    ڳ   چگ   ونحو: 

ى حينئٍذ منقطعة ال عاطفة.  الظلامت والنور«، وتسمَّ

معطوفها،  إفراد  هبا برشط  ويعطف  اإلرضاب،  ومعناها  »َبْل«،  السادس: 
سواء سبقت بإجياب أو أمر أو نفي أو هني، نحو: »َجاَء َزْيٌد َبْل َعْمٌرو«، و»َأْكِرْم 

ْب َزْيًدا َبْل ُغاَلَمُه«. َبْكًرا َبْل َخالًِدا«، و»َما َجاَء َعْمٌرو َبْل َأُخوُه«، و»اَل َترْضِ

عنه،  كاملسكوت  قبلها  ما  كان  األولني  كاملثالني  أمر  أو  إجياب  سبقها  فإن 
بمعنى جواز ثبوت احلكم له وعدمه.

وإن سبقها نفي أو هني كاملثالني اآلخرين، كان ما قبلها باقًيا عىل حكمه من 
النفي والنهي، وحيكم ملا بعدها بنقيضه.

فإن مل يقع بعدها مفرد بل مجلة، كانت حرف ابتداء ال عاطفة، وال يفارقها 
ا لإلبطال، أي: إبطال حكم ما قبلها، نحو:  معنى اإلرضاب، واإلرضاب حينئٍذ: إمَّ
چٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤچ ]األنبياء:26[، أي: 

»بل هم عباد مكرمون«، أي: »اختاُذ الرمحن ولًدا باطٌل َبْل هم عباٌد ُمْكَرموَن«.

وإما ملجرد االنتقال من غرض إىل آخر، نحو: چی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  
حب  خب  مب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ]األعىل:14-16[، ونحو: چڤ  ڤ 

ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ ]املؤمنون:63-62[.
السابع: »اَل«، للنفي، ويعطف هبا بثالثة رشوط:

األول: إفراد معطوفها.
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ْب َزْيًدا  والثاين: أن تسبق بإجياب أو أمر، نحو: »َجاَء َزْيٌد اَل َعْمٌرو«، و»ارْضِ
اَل َعْمًرا«.

والثالث: أن ال يصدق أحد متعاطفيها عىل اآلخر، فال جيوز »َجاَءيِن َرُجٌل 
اَل َزْيٌد« وال عكسه، وجيوز »َجاَءيِن َرُجٌل اَل اْمَرَأٌة« وعكسه. 

الثامن: »َلكِْن« -بسكون النون-، وهي لالستدراك، وإنام يعطف هبا بثالثة 
رشوط:

األول: إفراد معطوفها. 

والثاين: أن تسبق بنفي أو هني.

ْب  َترْضِ َعْمٌرو«، و»اَل  َلِكْن  َزْيٌد  َقاَم  »َما  بالواو، نحو:  والثالث: أالَّ تقرتن 
َزْيًدا َلِكْن َعْمًرا«، ونحو: »َما َمَرْرُت بَِزْيٍد َلِكْن َعْمٍرو«.

فإن دخلت عىل مجلة، أو وقعت بعد الواو فهي حرف ابتداء ال عاطفة، أي: 
حرف ُتْبَتَدأ بعده اجلمل.

مثال ما إذا دخلت عىل مجلة قول الشاعر:

ُتنَْتَظُر)1)إِنَّ اْبَن َوْرَقاَء اَل خُتَْشـــــى َبَواِدُرُه احلَْرِب  يِف  َوَقاِئُعُه  َلِكْن 

فـ»لكن« يف البيت: حرف ابتداء واستدراك، وما بعده مبتدأ وخرب.

)1)  بيت من البسيط، من قصيدة لزهري بن أب سلمى املزين، يمدح فيها احلارث بن ورقاء 
الصيداوي.

اللغة: »ورقاء«: اسم رجل، »بوادره«: مجع بادرة؛ وهي ما يبدر من اإلنسان عند الغضب،   
»وقائعه«: مجع وقيعة؛ وهي إنزال الرش باألعداء، »تنتظر«: ختشى ويرتقب وقوعها. 

املعنى: إن هذا الرجل ال خياف منه عند غضبه وحدته؛ ألنه يملك نفسه عند الغضب،   
منه. وخيشى  يرتقب  احلرب،  يف  بأعدائه  فتكه  ولكن  خيون؛  وال  يغدر  فال 

الشاهد: وقوع »لكن« حرف ابتداء، ال حرف عطف؛ ألن الواقع بعدها مجلة ال مفرد،   
البيت. املؤلف  أعرب  وقد 
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: حرف توكيد ونصب ينصب االسم ويرفع اخلرب، وابن:  وإعراب البيت: إنَّ
اسمها، وابن: مضاف، وورقاء: مضاف إليه جمرور بالفتحة نيابة عن الكسة ألنه 
اسم ال ينرصف واملانع له من الرصف ألف التأنيث املمدودة، وال: نافية، وتشى: 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم وعالمة رفعه 
ضمة مقدرة عىل األلف منع من ظهورها التعذر، وبوادر: نائب فاعله، والضمري 
، ولكن: حرف  مضاف إليه، واجلملة من الفعل ونائب الفاعل يف حمل رفع خرب إنَّ
ابتداء واستدراك، ووقائع: مبتدأ، والضمري مضاف إليه، ويف احلرب: جار وجمرور 
متعلق بـ»تنتظر« بعده، وتنتظر: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه 
ضمة ظاهرة يف آخره، ونائب الفاعل ضمري مسترت جواًزا تقديره »هي« يعود عىل 

وقائعه، واجلملة من الفعل ونائب الفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ. 

ەئ   ائ   ائ   ى   ى          چې   تعاىل:  قوله  الواو  بعد  وقعت  إذا  ما  ومثال 
حمذوفة،  لكان  اسم  فـ»رسول«:  ]األحزاب:40[،  ۇئچ  وئ   وئ    ەئ  

والتقدير: »ولكن كان«... إلخ.

االسم  يرفع  ناقص  ماٍض  فعل  وكان:  نافية،  ما:  اإلعراب:  يف  وتقول 
وينصب اخلرب، وحممد: اسمها مرفوع هبا، وأبا: خربها منصوب هبا وعالمة نصبه 
األلف ألنه من األسامء اخلمسة، وأحد: مضاف إليه، ومن رجالكم: جار وجمرور 
وامليم:  إليه،  مضاف  املخاطبني  ضمري  والكاف:  مضاف،  ورجال:  ألحد،  بيان 
عالمة اجلمع، والواو: حرف عطف، ولكن: حرف ابتداء واستدراك، ورسول: 
خرب لكان املحذوفة منصوب هبا، واسمها مسترت جواًزا تقديره »هو« يعود عىل 

حممد -صىل اهلل وعليه وسلم-.

التاسع: »َحتَّى«، وهي للتدريج والغاية.
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ومعنى التدريج: حصول ما قبلها شيًئا فشيًئا، ومعنى الغاية: آخر اليشء.

فلذلك اشرتط يف العطف هبا رشوط ثالثة:

األول: أن يكون املعطوف هبا بعًضا من املعطوف عليه أو كالبعض منه.

بـ»حتى«  فرأسها: معطوف  َرْأَسَها«،  َحتَّى  َمَكَة  السَّ »َأَكْلُت  البعض:  مثال 
عىل السمكة، وهو بعض منها.

ومثال ما كان املعطوف هبا كالبعض من املعطوف عليه: »َأْعَجَبْتنِي اجلَاِرَيُة 
َحتَّى َحِديُثَها«، فحديث: معطوف عىل اجلارية، وهو كالبعض منها. 

انفصل  ملا  َوَلُدَها«؛ ألنه  َحتَّى  اجلَاِرَيُة  »َأْعَجَبْتنِي  نحو:  العطف يف  ويمتنع 
عنها مل يعد بعًضا، وال كالبعض، بل تكون حتى ابتدائية أو بمعنى الواو.

ا قوله:  وأمَّ

َرْحَلُه َف  خُيَفِّ َكي  ِحيَفَة  الصَّ َألَقاَها)1)َأْلَقى  َنْعَلـــــُه  َحتَّى  اَد  َوالزَّ

فعىل تأويل: »َأْلَقى َما ُيْثِقُلُه َحتَّى َنْعَلُه«، وال شك أن النعل بعض ما يثقل. 

»هو«،  تقديره  مسترت جواًزا  والفاعل  ماض،  فعل  ألقى:  البيت:  وإعراب 
فعل  وخيفف:  ونصب،  مصدر  حرف  وكي:  منصوب،  به  مفعول  والصحيفة: 

)1)  بيت من الكامل، من كالم أب مروان النحوي يف املتلمس، حني فرَّ من عمرو بن هند ملا 
أراد قتله، واملتلمس: لقب جرير بن عبد املسيح.

اللغة: »ألقى«: رمى إىل األرض، »الصحيفة«: ما يكتب فيه من ورق وغريه، »رحله«،   
الرحل: ما يستصحبه املرء من املتاع، أو ما يوضع عىل البعري، »الزاد«: كل ما يستصحبه 

مقصده. ليبلغه  املسافر 
املعنى: إن املتلمس رمى بالصحيفة ليخفف ما معه من متاع، وألقى كذلك ما معه من   

هبا.  رمى  يلبسها  التي  نعله  حتى  به،  يتبلغ  زاد 
الشاهد: »حتى نعله«، فقد عطف »نعله« بـ»حتى« عىل ما قبله؛ ألنه بعض من املعطوف   

البيت. أعرب  وقد  املؤلف،  بني  كام  -بالتأويل-  عليه 
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مفعول  ورحله:  »هو«،  تقديره  جواًزا  مسترت  والفاعل  بكي،  منصوب  مضارع 
منصوب  الصحيفة  عىل  معطوف  والزاد:  إليه،  مضاف  والضمري  منصوب،  به 
بالفتحة، وحتى: حرف غاية وعطف، ونعله: معطوف عىل الصحيفة، والضمري 
»هو«،  تقديره  جواًزا  مسترت  والفاعل  ماض،  فعل  الثاين:  وألقى  إليه،  مضاف 

والضمري العائد عىل النعل: مفعول به مبني عىل السكون يف حمل نصب.

والثاين: أن يكون املعطوف بـ»َحتَّى« غاية للمعطوف عليه، إما يف اخلسة أو 
الرشف أو القوة أو الضعف.

اُموَن«، فاحلجامون: عطف  مثال الغاية يف اخلسة: »اْسَتْغنَى النَّاُس َحتَّى احلَجَّ
عىل الناس، وهم غاية يف اخلسة. 

ومثال الغاية يف الرشف: »َماَت النَّاُس َحتَّى األَْنبَِياُء«، فاألنبياء: عطف عىل 
الناس، وهم غاية يف الرشف.

امُلَشاُة«، فاملشاة: عطف عىل  اُج َحتَّى  ومثال الغاية يف الضعف: »َقِدَم احلُجَّ
احلجاج، وهم غاية يف الضعف.

قد اجتمع غايتا الضعف والقوة يف قوله: 

َفأْنُتُمو الُكاَمَة  َحتَّـــــى  هَتَاُبوَننَا َحتَّـــــى َبنِْينَا األََصاِغَرا)1)َقَهْرَناُكُمو 

القهر: الغلبة، والكامة: مجع كمّي -بتشديد الياء-، معناه: الشجاع.
مفعول  املخاطبني  ضمري  والكاف:  وفاعل،  فعل  قهرنا:  البيت:  وإعراب 
مبني عىل الضم يف حمل نصب، وامليم: عالمة اجلمع، والواو: لإلشباع، وحتى: 

)1)  بيت من الطويل مل أقف عىل قائله، ويروى: »قهرناكم... فأنتم«، وروي: »فأنتم ختشوننا«، 
وروي: »وأنتم ختافوننا«، والشاهد فيه: عطف »الكامة« عىل ضمري املخاطبني، وهم غاية 
يف القوة، وعطف »البنني« عىل ضمري املتكلم ومعه غريه، وهم غاية يف الضعف، وقد بني 

املؤلف -رمحه اهلل- معاين الكلامت وأعرب البيت .



تقريُب فنِّ العربيِة ألبناِء املدارِس االبتدائيِة 195 

والفاء:  بالفتحة،  منصوب  الكاف  عىل  معطوف  والكامة:  وعطف،  غاية  حرف 
عاطفة، وأن: ضمري منفصل مبتدأ، والتاء: حرف خطاب، وامليم: عالمة اجلمع، 
فاعل،  والواو:  النون،  بثبوت  مرفوع  مضارع  فعل  وهتابون:  لإلشباع،  والواو: 
املتكلم ومعه  املبتدأ، ونا -ضمري  الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب  واجلملة من 
غريه-: مفعول به مبني عىل السكون يف حمل نصب، وحتى: حرف غاية وعطف، 
وبني: معطوف عىل »نا« يف »هتابوننا« منصوب وعالمة نصبه الياء املكسور ما قبلها 
حتقيًقا، املفتوح ما بعدها تقديًرا ألنه ملحق بجمع املذكر السامل، وبني: مضاف، 
ونا: مضاف إليه مبني عىل السكون يف حمل جر، وإنام قيل تقديًرا ألن أصل »بني« 

بنني، حذفت النون لإلضافة، واألصاغرا: صفة لبنني، واأللف لإلطالق.

فعطف الكامة عىل ضمري املخاطبني، وهم غاية يف القوة، وعطف البنني عىل 
ضمري املتكلم ومعه غريه، وهم غاية يف الضعف.

والثالث: أن يكون املعطوف بـ»حتَّى« ظاهًرا ال مضمًرا.

فال جيوز: »َقاَم النَّاُس َحتَّى َأَنا«، عىل أن »حتَّى« عاطفة بل عىل أهنا ابتدائية.

وكوهنا  جارة،  وكوهنا  عاطفة،  كوهنا  أحوال:  ثالثة  لـ»حتَّى«  أن  فتلخص 
َمَكَة َحتَّى َرْأسَها«، ثالثة أوجه:  ابتدائية، فلك يف نحو: »َأَكْلُت السَّ

)1( نصب »رأس« عىل أن »حتَّى« عاطفة.

)2( وجره عىل أن »حتَّى« جارة.

)3( ورفعه عىل أهنا ابتدائية، ورأس: مبتدأ، واخلرب حمذوف تقديره »َمْأُكوٌل«.

لكن املعاين خمتلفة، وإن كانت الرأس مأكولة عىل أي حال.

فإن عطفت هبذه احلروف التسعة عىل مرفوع رفعت املعطوف، وإن عطفت 
خفضت  خمفوض  عىل  هبا  عطفت  وإن  املعطوف،  نصبت  منصوب  عىل  هبا 
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املعطوف، وإن عطفت هبا عىل جمزوم جزمت املعطوف.

فَزْيًدا: مفعول به منصوب  َوَأَباَك«،  َزْيًدا  مثال العطف يف األسامء: »َرَأيُت 
بالفتحة، وأباك: معطوف عليه منصوب باأللف.

عليه  معطوف  وأبيك:  بالكسة،  جمرور  فزيد:  َوَأبِيَك«،  بَِزْيٍد  و»َمَرْرُت 
جمرور بالياء.

عليه  معطوف  وأبوك:  بالضمة،  مرفوع  فاعل  فزيد:  َوَأُبوَك«،  َزْيٌد  و»َجاَء 
مرفوع بالواو. 

مرفوع  مضارع  فعل  فيقوم:  َوَينَاُم«،  َيُقوُم  »َزْيٌد  الفعل:  يف  العطف  ومثال 
بالضمة، وينام: معطوف عليه مرفوع بالضمة أيًضا.

و»َزْيٌد مَلْ َيُقْم َوَينَْم«، فيقم: جمزوم بـ»مل«، وينم: معطوف عليه جمزوم أيًضا.

عليه  معطوف  وينام:  بـ»لن«،  منصوب  فيقوم:  َوَينَاَم«،  َيُقوَم  َلْن  و»َزْيٌد 
منصوب أيًضا.

العطف  حروف  من  فليست  امليم-  وتشديد  اهلمزة  -بكس  ا«  »إمَّ ا  وأمَّ
عىل الصحيح)1)، بل هي حرف ختيري، نحو قوله تعاىل: چڑ  ک  ک  ک  کچ 

]حممد:4[.

تقديره  حمذوف  لفعل  مطلق  مفعول  ومنًّا:  ختيري،  حرف  ا:  إمَّ وإعرابه: 
»متنون«، ومتنون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو: فاعل، 

ا« فريق منهم قال: إهنا عاطفة، وفريق آخر قال: غري ذلك، وهذا  )1)  اختلف النحاة يف »إمَّ
ا عمٌرو«، وال خالف يف أن  ا زيٌد وإمَّ إمَّ الثانية، يف نحو: »قام  ا«  اخلالف إنام هو يف »إمَّ
اجلنى  يف  املسألة  راجع  واضح.  وذلك  ومرفوعه،  الفعل  بني  ألهنا  عاطفة،  غري  األوىل 

.(530-528( للمرادي  الداين 
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ا الثانية:  وبعد: ظرف زمان مبني عىل الضم يف حمل نصب، والواو: عاطفة، وإمَّ
وإعرابه  »تفدون«،  تقديره  حمذوف  لفعل  مطلق  مفعول  وفداء:  ختيري،  حرف 

كالذي قبله.
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الرابع: التوكيد

وهو نوعان: لفظي، ومعنوي.

فاللفظي: إعادة األول بلفظه أو بمرادفه، نحو: »َرَأيُت َزْيًدا َزْيًدا«، و»َفَرْرُت 
ِمْن َأَسٍد َليٍث«.

فكل من »زيد« الثاين و»ليث« توكيد لفظي مؤكد لألول.

وفائدته: إما تقوية األول وتثبيته يف ذهن السامع أو خوف نسيانه أو عدم 
اإلصغاء إليه، مثاًل إذا قلَت: »َرَأيُت َزْيًدا«، حيتمل أنك رأيت عمًرا أو شبًحا من 

ُبْعٍد، فظننته َزْيًدا، فإذا أعدت لفظ »َزْيًدا« ارتفع ذلك االحتامل.

ويكون التوكيد اللفظي يف األسامء -كام ذكر- ويف األفعال، نحو: 

ِحُقوَن اْحبِِس اْحبِِس)1).............................. َأَتاِك َأَتاِك الالَّ

)1)  عجز بيت من الطويل، مل ينسب إىل قائل، وصدره: 
َفأْيَن إىَِل َأْيَن النََّجاُة بَِبْغَلتِي                  ..........................   

اللغة: »البغلة«: أنثى البغال، والواحد بغل.   
املعنى: أين أذهب؟ وإىل أي مكان أنجو ببغلتي؟ وقد جاء الذين يالحقونني ويطلبونني   
فال مفر من أن يستسلم اإلنسان للقدر، ويقف حيث هو، وليكن ما يكون، والظاهر أن 

ا من قوم يالحقونه، فخاطب نفسه بذلك. الشاعر كان فارًّ
اإلعراب: »فأين« الفاء عاطفة، وأين: اسم استفهام متعلق بمحذوف، أي: فأين أذهب؟،   
مبتدأ مؤخر مرفوع،  »النجاة«  أين«: جار وجمرور متعلقان بمحذوف خرب مقدم،  »إىل 
»ببغلتي«: جار وجمرور متعلقان بالنجاة، »أتاك« فعل ماض، والكاف: ضمري مبني يف 
حمل نصب مفعول به، »أتاك« الثانية توكيد لألوىل، »الالحقون« فاعل أتاك األوىل مرفوع 
ك  وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل، »احبس«: فعل أمر مبني عىل السكون، وُحرِّ
بالكس للتخلص من الساكنني، والفاعل ضمري مسترت وجوًبا تقديره »أنت«، »احبس« 

الثانية توكيد لـ»احبس« األوىل،  واملفعول به حمذوف، أي: »احبس نفسك«.
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ويف احلرف، نحو قوله: 

َا َأَخَذْت َعـــــيَلَّ َمَواثًِقا َوُعُهوَدا)1)اَل اَل َأُبـــــوُح بُِحـــــبِّ َبْثنََة إهِنَّ

والتوكيد املعنوي، هو الرافع احتامل إرادة غري الظن.

وله ألفاظ خمصوصة، وهي:

والتذكري  اإلفراد  يف  د  املؤكَّ يطابق  ضمري  إىل  مضافني  والعني:  النفس 
وفروعهام، نحو: »َرَأيُت َزْيًدا َنْفَسُه َأْو َعينَُه«، و»َرَأيُت ِهنًْدا َنْفَسَها َأْو َعينََها«.

د مثنى أو مجًعا مجعت النفس والعني عىل أنفس وأعني، نحو:  وإذا كان املؤكَّ
يَداِن َأْنُفُسُهاَم َأْو َأْعُينُُهاَم«. يُدوَن َأْنُفُسُهْم َأْو َأْعُينُُهْم«، و»َجاَء الزَّ »َجاَء الزَّ

الشاهد: »َأتاِك َأتاِك« فقد أكد الفعل تأكيدًا لفظيًا، و» اْحبِِس اْحبِس« توكيد لفظي أيًضا،   
بجملة. مجلة  توكيد  لكنه 

)1)  بيت من الكامل جلميل بن معمر العذري. 
يف  ترصف  وقد  بثينة،  واسمها  حمبوبته،  »بثنة«:  أظهر،  وال  أفيش  ال  أبوح«:  »ال  اللغة:   

وامليثاق. العهد  وهو  موثق؛  مجع  »مواثًقا«:  متليًحا،  اسمها 
عهًدا  أخذت عيل  بثينة؛ ألهنا  وبني  بيني  الذي  باحلب  أحًدا  أخرب  أفيش وال  املعنى: ال   

هلا. بعهدي  أيف  أن  وجيب  أظهره،  وال  بحبها،  أبوح  أال  مؤكًدا 
لـ»ال«  توكيد لفظي  الثانية:  له من اإلعراب، »ال«  نفي ال حمل  اإلعراب: »ال«: حرف   
»أنا«،  تقديره  وجوبًا  مسترت  ضمري  والفاعل  مرفوع،  مضارع  فعل  »أبوح«:  األوىل، 
جمرور  إليه  مضاف  »بثنة«:  مضاف،  وهو  بـ»أبوح«  متعلقان  وجمرور  جار  »بحب«: 
وعالمة جره الفتحة؛ ألنه ممنوع من الرصف، »إهنا«: إن: حرف توكيد ونصب، و»ها« 
ضمري مبني يف حمل نصب اسم »إن«، »أخذت«: فعل ماٍض، والتاء للتأنيث، والفاعل 
»مواثًقا«:  بـ»أخذ«،  متعلقان  وجمرور  تقديره »هي«، »عيل«: جار  مسترت جواًزا  ضمري 
-وهو  الشاعر  نونه  وقد  الظاهرة،  الفتحة  نصبه  وعالمة  منصوب  لـ»أخذ«  به  مفعول 
ممنوع من الرصف- لرضورة الشعر، »وعهوًدا«: الواو: عاطفة، عهوًدا: اسم معطوف 

مثله. منصوب  »مواثًقا«  قوله  عىل 
الشاهد: »ال ال« حيث جاءت »ال« الثانية توكيًدا لفظيًّا لألوىل.  
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املثنى  توكيد  يف  ا  وأمَّ فظاهر،  اجلمع  توكيد  يف  والعني«  »النفس،  مجع  ا  أمَّ
فللفرار من ثقل اجتامع عالمتي تثنية، لو قيل: »نفسامها، أو عينامها« وعىل ذلك 
فجمعت  ]التحريم:4[،  ڳچ  گ   گ   گ   گ       ک       چک   تعاىل:  قوله  جاء 

القلوب مع أن الفعل مسند إىل اثنني فراًرا من توايل عالمتي تثنية.

د، نحو: »َجاَء  وكل: ويؤكد هبا إلفادة الشمول واإلحاطة جلميع أفراد املؤكَّ
و»َمَرْرُت  بنصبهام،  ُهْم«  ُكلَّ الَقْوَم  و»َرَأيُت  واملؤكد،  التأكيد  برفع  ُكلُُّهْم«،  الَقْوُم 

بِالَقْوِم ُكلِِّهْم« بجرمها.

د -بفتح الكاف- ذا أجزاء  ويشرتط يف التأكيد بلفظ »كل« أن يكون املؤكَّ
يصح وقوع بعضها موقعه، فال يصح »َجاَء َزْيٌد ُكلُُّه«؛ ألن بعض أجزائه ال يصح 

وقوعه موقعه يف املجيء.

يُت  نعم إن كان له أجزاء باعتبار العامل صح توكيده بـ»كل«، نحو: »اْشرَتَ
الَعْبَد ُكلَُّه«، و»بِْعُت األََمَة ُكلََّها«، ألن البيع والرشاء كام يقع عىل الكل يقع عىل 

البعض. 

وكاِل: يف توكيد املثنى املذكر، وكِلتا: يف توكيد املثنى املؤنث، باأللف رفًعا، 
ُجَلنِي  بِالرَّ و»َمَرْرُت  ِكَليِهاَم«،  ُجَلنِي  الرَّ »َرَأيُت  نحو:  فيهام،  ونصًبا  ا  جرًّ وبالياء 
ُجاَلِن  ِكَليِهاَم«، و»َرَأيُت امَلْرَأَتنِي ِكْلَتيِهاَم«، و»َمَرْرُت بِامَلْرَأَتنِي ِكْلَتيِهاَم«، و»َجاَء الرَّ

ا«.  ا«، و»َجاَءِت امَلْرَأَتاِن ِكْلَتامُهَ ِكاَلمُهَ

املثنى،  حمل  املفرد  حلول  صحة  وكلتا«:  بـ»كال  املثنى  تأكيد  يف  ويشرتط 
ا«، وال »امَلْرَأَتاِن  يَداِن ِكاَلمُهَ بخالف ما ال يصح فيه ذلك، فال يقال: »اْخَتَصَم الزَّ

ا«؛ ألن االختصام ال يكون إال بني اثنني. ِكْلَتامُهَ

د كام رأيت. ويشرتط يف »كل، وكال، وكلتا« إضافتها لضمري يعود عىل املؤكَّ
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ويقوم مقام لفظ »كل« أربعة ألفاظ: •
رفًعا  بالواو  و»أمجعون«  الرصف،  من  باملنع  »أمجع«  ومها:  للمذكر،  اثنان 

ا. وبالياء نصًبا وجرًّ

واثنان للمؤنث، ومها: »مجعاء« باملد، و»مجع« باملنع من الرصف.

فأمجع:  َأمْجَُعوَن«،  الَقْوُم  و»َقاَم  َأمْجَُع«،  الَقْوُم  »َقاَم  املذكر:  توكيد  يف  تقول 
توكيد للقوم مرفوع بالضمة، وأمجعون: توكيد للقوم أيًضا مرفوع بالواو.

للقوم  تأكيد  فأمجع:  َأمْجَِعنَي«،  الَقْوَم  »َرَأيُت  أو  َأمْجََع«،  الَقْوَم  و»َرَأيُت 
منصوب بالفتحة، وأمجعنَي: توكيد للقوم منصوب بالياء.

للقوم  تأكيد  فأمجع:  َأمْجَِعنَي«،  بِالَقْوِم  »َمَرْرُت  أو  َأمْجََع«،  بِالَقْوِم  و»َمَرْرُت 
الرصف  من  له  واملانع  ينرصف،  ال  اسم  ألنه  الكسة  عن  نيابة  بالفتحة  جمرور 

العلمية ووزن الفعل)1)، وأمجعنَي: توكيد للقوم جمرور بالياء.

مُجَُع«،  النَِّساُء  و»َجاَءِت  مَجَْعاُء«،  الَقبِيَلُة  »َجاَءِت  املؤنث:  تأكيد  يف  وتقول 
فجمعاء: تأكيد للقبيلة مرفوع بالضمة، ومُجع: تأكيد للنساء مرفوع بالضمة أيًضا.

للقبيلة،  توكيد  فجمعاء:  مُجََع«،  النَِّساَء  و»َرَأيُت  مَجَْعاَء«،  الَقبِيَلَة  و»َرَأيُت 
ومجع: توكيد للنساء منصوبان بالفتحة.

و»َمَرْرُت بِالَقبِيَلِة مَجَْعاَء«، و»َمَرْرُت بِالنَِّساِء مُجََع«، فجمعاء: تأكيد للقبيلة 
جمرور بالفتحة نيابة عن الكسة ألنه اسم ال ينرصف، واملانع له من الرصف ألف 
التأنيث املمدودة، ومجع: تأكيد للنساء جمرور بالفتحة نيابة عن الكسة ألنه اسم 

ال ينرصف، واملانع له من الرصف العلمية والعدل)2).

)1)  أمجع: علم جنس دال عىل اإلحاطة والشمول، وأما وزن الفعل فظاهر.
معدول عن »مجعاوات«، ألن  والشمول، وهو  اإلحاطة  دال عىل  ُجـَمع: علم جنس    (2(
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وإن شئت مجعت يف املذكر بني »ُكل وأمجع أو أمجعنَي«، ويف املؤنث بني »ُكل 
َجاُل  ومُجَع« أو »مَجَْعاء« برشط تقدم لفظ »ُكل« عىل ما معه، فتقول: »َجاَءِت الرِّ
ُهْم َأمْجَُعوَن«، فكل: توكيد أول للرجال مرفوع بالضمة، وأمجعون: تأكيد ثان  ُكلُّ

هلم مرفوع بالواو.

ثان  توكيد  ومجع:  للنساء،  أول  توكيد  فكل:  مُجََع«،  ُكلَُّهنَّ  النَِّساَء  و»َرَأيُت 
. هلنَّ

وكذا يقال يف أمجع ومجعاء، قال تعاىل: چېئ  ېئ  ېئ   ىئچ 
]احلجر:30، وغريه[، فكل: تأكيد أول مرفوع بالضمة، وأمجعون: تأكيد ثان مرفوع 

بالواو.

بـ»َأْكَتع،  »َأمْجَع«  بعد  املذكر  يف  جيء  ذلك  عىل  التأكيد  زيادة  لزم  إذا  ثم 
َفَأْبَصع، َفَأْبَتع«)1)، وبعد »أمجعني« بـ»َأْكَتِعنَي، َفَأْبَصِعنَي، َفَأْبَتِعنَي«.

ويف املؤنث بعد »مُجَع« بـ»ُكَتع، فُبَصع، فُبَتع«.

معنى  تفيد  الصيغ  هذه  ألن  فَبْتَعاء«؛  فَبْصَعاء،  بـ»َكْتَعاء،  »مَجَْعاء«  وبعد 
االجتامع.

واعلم أن ألفاظ التوكيد كلها معارف، فبعضها باإلضافة إىل الضمري، وهو 
»النَّفس، والعني، وُكل، وِكال، وِكلَتا«.

وبعضها بالعلمية، وهو »َأمْجَع، ومَجَْعاء« ومجعهام وتوابعها.

فإذا أردت اجلمع بني ألفاظ التوكيد كلها بدأت بالنفس ثم بالعني ثم بكل 

مفردها »مجعاء«، وحق »فعالء« أن جيمع عىل »فعالوات«.
)1)  أكتع مأخوذ من »تكتع اجللد« إذا اجتمع، وأبتع من البتع وهو طول العنق وأبصع من 

البصع، وهو العرق املجتمع.
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ثم بأمجع ثم بتوابعه عىل ترتيبها املتقدم.

ويشرتط يف التوكيد املعنوي عدم العطف يف ألفاظ التوكيد، فال يقال: »َجاَء 
ُهْم َوَأمْجَُعوَن«.  َزْيٌد َنْفُسُه َوَعينُُه«، وال »َجاَء الَقْوُم ُكلُّ

ا التوكيد اللفظي فيجوز عطفه نحو: »َواهللِ ُثمَّ َواهللِ«، ونحو قوله:  أمَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . َوِهنٌْد َأَتى ِمْن ُدوهِنَا النَّْأُي والُبْعُد)1).

فالبعد: توكيد لفظي للنأي؛ ألن معناه »البعد«، فهو توكيد باملرادف.

)1)  عجز بيت من الطويل، للحطيئة، وصدره: 
 ............................. َأاَل َحبََّذا ِهنٌْد َوأْرٌض هِبَا ِهنُْد     

ويف األصل: »بعدها« بدل »دوهنا«.  
اللغة: النأي: البعد.  

املعنى: حبَّذا هند وأرض تقيم هبا، وقد حال البعد بينهام.  
: فعل  اإلعراب: »أال«: حرف استفتاح وتنبيه، ال حمل له من اإلعراب، »حبَّذا«: حبَّ  
ماض إلنشاء املدح مبني، ذا: اسم إشارة مبني يف حمل رفع فاعل، »هند«: مبتدأ مؤخر 
وخربه اجلملة الفعلية قبله »حبَّذا«، أو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره »هي«، »وأرض«: الواو: 
حرف عطف، أرض: اسم معطوف عىل هند، »هبا«: جار وجمرور متعلقان بمحذوف 
الضمة،  رفعه  مبتدأ مرفوع وعالمة  مبتدأ مؤخر مرفوع، »وهند«:  »هند«:  مقدم،  خرب 
»أتى«: فعل ماض مبني، »من«: حرف جر، »دوهنا«: اسم جمرور بمن، وها: ضمري مبني 
يف حمل جر مضاف إليه، »النأي«: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، »والبعد«: توكيد 

لفظي للنأي مرفوع.
الشاهد: كلمة »البعد« توكيد لفظي لكلمة »النأي« وقد جاء معطوًفا.      
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اخلامس: البدل

وهو: التابع املقصود باحلكم بال واسطة حرف العطف.

فخرج باملقصود باحلكم: النعت، وعطف البيان، والتوكيد، فإهنا مكمالت 
للمقصود.

وبال واسطة: خرج املعطوف عطف نسق، فإنه وإن كان مقصوًدا باحلكم 
لكنه توسط بينه وبني متبوعه حرف العطف.

* وأنواع البدل أربعة:
البدل  ى  ويسمَّ معناه،  يف  يطابقه  مما  اليشء  بدل  وهو:  كل،  من  كل  بدل 
املطابق، نحو قوله تعاىل: چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦچ 

]الفاحتة:6-7[، فالرصاط الثاين: بدل من الرصاط األول بدل كل من كل.

وضابطه: أن تكون ذات البدل هي ذات املبدل منه، وإن مل يكن مفهومهام 
واحًدا، نحو قولك: »َجاَء َزْيٌد َأُخوَك«، فإن مفهوم املبدل منه وهو »َزْيٌد« الذات، 

ومفهوم البدل األخوة، ومها ليشء واحد.

وال حيتاج هذا النوع لرابط يربطه باملبدل منه؛ ألنه عينه.

أو  الباقي  من  أقل  البعض  ذلك  كان  سواء  كل،  من  بعض  بدل  والثاين: 
ِغيَف ُثُلَثُه َأْو نِْصَفُه َأْو ُثُلَثيِه«. مساوًيا له أو أكثر منه، نحو: »َأَكْلُت الرَّ

والبد فيه من ضمري عائد عىل املبدل منه ملفوظ به كاألمثلة املذكورة، أو 
ڭچ             ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   چھ   تعاىل:  قوله  نحو:  مقدر، 
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]آل عمران:97[، فمن: اسم موصول بدل من »النَّاس« بدل بعض من كل؛ ألن 

منه حمذوف  باملبدل  للبدل  الرابط  والضمري  »النَّاِس«،  من  بعض  اْسَتَطاَع«  »َمِن 
تقديره: »منهم«. 

الثالث: بدل االشتامل، وهو: ما يكون بينه وبني املبدل منه مالبسة وعالقة 
َق«،  َق َزْيٌد َثوُبُه«، فزيد: نائب فاعل »رُسِ بغري الكلية والبعضية، نحو قولك: »رُسِ

ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   چڦ   تعاىل:  وكقوله  اشتامل،  بدل  منه  بدل  وثوبه: 
ي  وُسمِّ اشتامل،  بدل  هر«  »الشَّ من  بدل  -باجلر-:  فقتاٍل  ]البقرة:217[،   ڄچ 

بذلك الشتامل املبدل منه -وهو الشهر- عىل البدل -وهو قتال- اشتاماًل بطريق 
اإلمجال.

به  ملفوظ  منه،  باملبدل  للبدل  رابط  ضمري  من  أيًضا  النوع  هذا  يف  والبد 
ٺچ  ٺ   ٺ    ٺ   ڀ     ڀ   چڀ   تعاىل:  كقوله  مقدر،  أو  ذكر،  كام 
تقديره  مقدر  والرابط  اشتامل،  بدل  »األخدود«  من  بدل  فالنار:  ]الربوج:5-4[، 

فيه، أي: »يِف األُْخُدوِد«. 

الذي ذكر  اللفظ  الغلط؛ ألنه بدل من  الغلط، أي: بدل سببه  الرابع: بدل 
بدل غلط؛ ألنك  »زيد«  بدل من  فالفرَس:  الَفَرَس«،  َزْيًدا  »َرَأيُت  نحو:  غلًطا، 
أردت ابتداء: »َرَأيُت الَفَرَس«، فغلطت فذكرت »َزْيًدا« عوًضا عن الفرس، ثم 

تبني لك غلطك فرجعت عن ذكر »زيد«، وأبدلت الفرس منه، أي من »زيد«.

وهذا النوع ال يقع يف الكالم الفصيح.

* ]إبدال الفعل من الفعل[:
من  الفعل  يبدل  كذلك  املذكورة،  كاألمثلة  االسم  من  االسم  يبدل  وكام 

الفعل بدل كل من كل، كقوله تعاىل: چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ ]الفرقان:68-69[، فيضاعف: بدل من 
»يلق« بدل كل من كل.

وإعراب اآلية: من: اسم رشط جازم جيزم فعلني مبني عىل السكون يف حمل 
السكون،  جزمه  وعالمة  جمزوم  الرشط  فعل  مضارع  فعل  ويفعل:  مبتدأ،  رفع 
والفاعل مسترت جواًزا تقديره »هو« يعود عىل »من«، وذا: اسم إشارة مبني عىل 
باهلل  االرشاك  من  قبله  للمذكور  عائد  »يفعل«  مفعول  نصب  حمل  يف  السكون 
وقتل النفس التي حرم اهلل والزنا، والالم: للبعد، والكاف: حرف خطاب، ويلق: 
فعل مضارع جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف األلف، والفاعل مسترت 
جواًزا تقديره »هو« يعود عىل »من«، واجلملة خرب املبتدأ وهو »من«، ويضاعف: 
مضارع مبني للمجهول)1) بدل من »يلق«، وبدل املجزوم جمزوم وعالمة جزمه 
»من«،  عىل  عائد  والضمري  بـ»يضاعف«،  متعلق  وجمرور  جار  وله:  السكون، 
مضاف،  ويوم  الظرفية،  عىل  منصوب  ويوم:  يضاعف،  فاعل  نائب  والعذاب: 
املجزوم  وخيلد: معطوف عىل يضاعف، واملعطوف عىل  إليه،  والقيامة: مضاف 

جمزوم، وفيه: جار وجمرور متعلق بـ»خيلد«، ومهاًنا: حال.

وكقوله: 

َمـــــْن ُيَعْن)2)........................  بِنَا  َيْســـــَتِعن  إَِلينَا  َيِصْل 

)1)  األوىل القول إنه مبني ملا مل يسم فاعله.
)2)  جزء من بيت البن مالك يف األلفية، وهو: 

َوُيْبَدُل اْلِفْعُل ِمَن اْلَفْعِل َكَمْن               َيِصْل إَِلينَا َيْسَتِعن بِنَا ُيَعْن   
اإلعراب: »ويبدل«: الواو: لالستئناف، يبدل: فعل مضارع مبني ملا مل يسم فاعله، مرفوع   
وعالمة رفعه الضمة، »الفعل«: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، »من الفعل«: 
جار وجمرور متعلقان بـ»يبدل«، »كمن«: الكاف: جارة لقول حمذوف، من: اسم رشط 
جازم مبني يف حمل رفع مبتدأ، »يصل«: فعل مضارع جمزوم بـ»من« فعل الرشط، »إلينا«: 
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فيستعن: بدل من »يصل« بدل كل من كل، وبدل املجزوم جمزوم، وكقوله:

ِدَياِرَنا يِف  بِنَـــــا  ُتْلِمْم  َتْأتِنَا  َجا)1)َمَتى  َتَأجَّ َوَناًرا  َجْزاًل  َحَطًبا  جَتِْد 

جار وجمرور متعلقان بـ»يصل«، »يستعن«: بدل من يصل، »بنا«: جار وجمرور متعلقان 
بـ»يستعن«، »يعن«: فعل مضارع مبني ملا مل يسم فاعله، جمزوم جواب الرشط، ونائب 
الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره »هو« يعود عىل اسم الرشط الواقع مبتدأ، ومجلتا 

الرشط واجلواب يف حمل رفع خرب املبتدأ عىل أرجح األقوال.
الشاهد: »من يصل ... يستعن« حيث أبدل الفعل »يستعن« من الفعل »يصل« بدل كل   

جزمه. ولذلك  كل؛  من 
)1)  بيت من الطويل، لعبيد اهلل بن احلر اجلعفي.

»تأججا«:  غليظًا،  »جزالً«:  الزيارة،  وهو  اإلملام  من  جمزوم  مضارع  »تلمم«:  اللغة:   
مأخوذ من التأجج وهو التوّقد وااللتهاب، بضمري االثنني للحطب والنار، وحيتمل أن 
يكون األلف لإلطالق مع تذكري النار فيكون هذا شاهدًا لتذكريها، أو ألن النار مؤنث 

مذكرًا.  إليها  الضمري  عاد  جمازي 
بعد  عىل  الضيوف  إليها  فينظر  نارهم،  لتقوى  اجلزل  احلطب  يوقدون  إهنم  املعنى:   

 . هنا و يقصد و
اإلعراب »متى«: اسم رشط مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول فيه متعلق بـ»تأتنا«،   
العلة،  بـ»متى« فعل الرشط، وعالمة جزمه حذف حرف  »تأتنا«: فعل مضارع جمزوم 
وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره »أنت«، و»نا«: ضمري متصل مبني عىل السكون 
يف حمل نصب مفعول به، »تلمم«: بدل من »تأتنا« جمزوم بالسكون، وفاعله ضمري مسترت 
جار  ديارنا«:  »يف  بـ»تلمم«،  متعلقان  وجمرور  جار  »بنا«:  »أنت«،  تقديره  وجوًبا  فيه 
إليه، »جتد«:  بـ»تأتنا«، و»نا«: ضمري متصل مبني يف حمل جر مضاف  وجمرور متعلقان 
تقديره  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  الرشط،  جواب  بـ»متى«  جمزوم  مضارع  فعل 
لـ»حطًبا«  الفتحة، »جزاًل«: صفة  نصبه  به منصوب وعالمة  »أنت«، »حطًبا«: مفعول 
منصوبة وعالمة نصبها الفتحة، »وناًرا«: »الواو«: حرف عطف، و»ناًرا«: اسم معطوف 
النار،  إىل  أو  احلطب  إىل  يعود  مسترت  ضمري  وفاعله  ماض،  فعل  »تأججا«:  منصوب، 
»تتأججن«،  وأصله  مضارًعا،  الفعل  هذا  يكون  أن  وجيوز  لإلطالق،  و»األلف«: 

ألًفا. النون  وقلبت  التاءين،  إحدى  فحذفت 
الشاهد: »تأتنا تلمم« فإن الفعل »تلمم« بدل من الفعل »تأتنا«.  
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فتلمم: فعل مضارع بدل من »تأت« بدل كل من كل، وبدل املجزوم جمزوم.

وكذلك تبدل اجلملة من اجلملة بدل كل من كل، نحو قوله تعاىل: چىئ  
]الشعراء:134-132[،  ىئچ  مئ   حئ    جئ   ی     ی   ی   ی   ىئ  

فجملة: چی  یچ إلخ، بدل من چىئ  ىئ  یچ.

وفائدته: أن التفسري بعد اإلمجال، والتفسري بعد اإلهبام أوقع يف النفس.  
انتهى

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهللُ عىل سيدنا حممد النبي األمي وعىل آله وصحبه 
وسلم تسلياًم كثرًيا)1).

)1)  جاء يف آخر النسخة املطبوعة: تم تصنيف هذا الكتاب ومجعه وترتيبه وطبعه بمطبعة 
املدارس امللكية املثنية بجميل الثناء عىل احلرضة اخلديوية اإلسامعيلية مشمواًل بنظر من 
هو لكل فن ممارس، سعادة عيل باشا مدير املدارس سنة 1286هـ، عىل يد مؤلفه الفقري 

أمحد ابن الشيخ حممد املرصفي عفا اهلل عن السلف ولطف باخللف. 
مكاتب  خوجات  أحد  الشبيني،  أمحد  الشيخ  الفاضل  الكتاب  هذا  طبع  متام  خ  أرَّ وقد   

املقال.  يف  وأبداع  فقال  املرصية،  األوقاف 
َفـَعـاَلَم بَِغـيِّـَك هَتْـِذي ِب إِْن ُرْمـَت بَِلوِمـَك هَتْــِذيـبِـي    
يِف اخلُوِد  وَقْرِض التَّْشبِيِب َوإَِلـى َكـْم ُتْرِهـُقـنِـي َعــْذاًل    
بِاهللِ -َفـَدْيـُتـَك- َتـْأنِيـبِي َيا َصـاِح صَفـا َذا اْلَوْقُت َفَدعْ    
تِـيـِب ُأْسـَتـاُذ اْلعـَْصـِر برَِتْ ـَفــهُ  َواْنـُظــْر لِِكـَتـاٍب َصـنَـّ   
ـِة  ُأْسُلـوِب ـِح َوَجـاَء بِِرقَّ ـ  ي َأْغـنَـى النَّْحِويَّ َعِن التَّـرْصِ   
ِكيِب ْ بِاجْلَـْمِع َوُحـْسِن الرتَّ ُيْعـطِيـَك ُخـاَلَصـَة َما َكَتـُبوا    
ُهَو فاْنَشْق ِمنُْه َشَذا الطِّيِب ْحـِو َمـَراتِـُب ُسـلَّـُمـَهـا  لِلـنَـّ   
َقـْد َرقَّ الطَّـْبـُع بِـَتـْقِريِب َوَهـُلـمَّ إلـى الـتَّـاِريـِخ ُهـنَـا    

                                                               56 - )0) - 00) - ))) - ))7   سنه 86))هـ
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الفهارس العامة 
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ثالثًا: فهرس الشعر

قافية اهلمزة
َكِئْيًبا َيِعيُش  َمْن  الـَمْيُت  اَم  َجاِءإنَّ الرَّ َقِليَل  َباُلُه،  َكاِسًفا 

قافية الباء
بَِحْرٍب َنْرِمَيُهْم  -َواهللِ-  ُتِشْيُب الطِّْفَل ِمْن َقْبِل امَلِشيِبإًِذا 

َدبِْيًباَزَعَمْتنِي َشْيًخا، َوَلْسُت بَِشْيٍخ َيِدبُّ  َمْن  ْيُخ  الشَّ اَم  إنَّ

َوَما يِلَ إاِلَّ َمْذَهَب احلَقِّ َمْذَهُبوَما يِلَ إاِلَّ آَل َأمحَد ِشـــــيَعٌة

ِحنْيَ َقاَل اْلُوَشاُة ِهنٌْد َغُضوُبَكَرَب اْلَقْلُب ِمْن َجَواُه َيُذوُب

َجانُِبْه[َواهللِ َما َلْيـــــيِل بِنَاَم َصاِحُبْه الّلَياِن  خُمَالِِط  ]َواَل 

قافية اجليم 
َجامتى َتْأتِنَا ُتْلِمْم بِنا يف ِدياِرَنا جَتْد َحَطًبا َجْزاًل وناًرا تأجَّ

قافية الدال
حُمَْمُد َصالٌِح  ُشَعْيٌب  ُهوٌد  َأوَضاُعَها يِف الُعْجِم َلْيَسْت ُتوَجُد* 

ُجنُوًداَرَأْيـــــُت اهللَ َأْكرَبَ ُكلِّ يَشٍء َوَأْكَثَرُهْم  حُمَاَولـــــًة 

تِي َأْضنَاَك ُحبُّ ُسَعاَدا َوإِْعَراُضَها َعنَْك اْسَتَمرَّ َوَزاَداُسَعاُد الَّ

َا إهِنَّ َبْثنََة  بُِحبِّ  َأُبوُح  اَل  َوُعُهوَدااَل  َمَواثًِقا  َعيَلَّ  َأَخَذْت 

َوِهنٌْد َأَتى ِمْن ُدوهِنَا النَّْأُي والُبْعُد]َأاَل َحبََّذا ِهنٌْد َوأْرٌض هِبَا ِهنُْد[
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قافية الراء
ُمنَْكُر َنِكرٌي  َمالٌِك  َأْمَثاهُلَا يِف ُحْكِم َما َقْد َذَكُرواِرْضواُن 

َتْعِرَفانِه ِذي  بِالَّ فُقواَل  وال خْتِمَشا َوْجًها وال حَتِلَقا َشَعْرَفُقوَما 

َنا َوإَِذا اَن ُنؤِمنَْك َتْأَمْن َغرْيَ مَلْ ُتْدِرِك األَْمَن ِمنَّا مَلْ َتَزْل َحِذَراَأيَّ

ٌة ِهزَّ لِِذْكَراِك  َلَتْعُرويِن  َلُه الَقْطُر[َوإيِنِّ  ]َكاَم اْنَتَفَض الُعْصُفوُر َبلَّ

ُعَمْر َحْفٍص  َأُبو  بِاهللِ  َها ِمْن َنَقٍب َوالَ َدَبْر[َأْقَسَم  ]َما َمسَّ

َلِكْن َوَقاِئُعُه يِف احلَْرِب ُتنَْتَظُرإِنَّ اْبَن َوْرَقاَء اَل خُتَْشى َبَواِدُرُه

 هَتَاُبوَننَا َحتَّى َبنِْينَا اأَلََصاِغَراَقَهْرَناُكُمو َحتَّى الُكاَمَة َفأْنُتُمو

قافية السني
َوبِالتَّنِْفيِس* اْســـــِميٌَّة َطَلبِيٌَّة َوبَِجاِمٍد َوبَِقْد  َوَلْن  َوباَِم 

ِحُقوَن اْحبِِس  اْحبِْسِ]َفأْيَن إىَِل َأْيَن النََّجاُة بَِبْغَلتِي[ َأَتاِك َأَتاِك الالَّ

قافية العني
با ْيُب َواِزُع]َعىَل ِحنَي َعاَتْبُت امَلِشيَب َعىَل الصِّ ـا َأْصُح َوالشَّ َوُقلُت[ َأَلـمَّ

اَب ألَْوَشُكوا َ إَِذا ِقْيَل َهاُتوا، َأْن َيَملُّوا َوَيْمنَُعواَوَلْو ُسِئَل النَّاُس الرتُّ

قافية الفاء
ْفَها امْلَنَاِزَل ِمْن ِمنًى[ َوَما ُكلَّ َمْن َواَف ِمنًى أَنا َعاِرُف]َوَقاُلوا َتَعرَّ

قافية الالم 
ِلاْسَتْغِن َما َأْغنَاَك َربَُّك بِاْلِغنَى َوإَِذا ُتِصْبَك َخَصاَصٌة َفَتَجمَّ

اَرٍة َرَباًحا، إَِذا َما امْلَْرُء َأْصَبَح َثاِقاًلَحِسْبُت التَُّقى واجلُْوَد َخرْيَ جِتَ
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193..........

ْت لِنَوٍم ثَِياهَبَا ِل[َفِجْئُت َوَقْد َنضَّ رْتِ إاِلَّ لِْبَسَة امُلَتَفضِّ ]َلَدى السِّ

 َيْبِغ اْمُرٌؤ َعىَل اْمِرٍئ ُمْسَتْسِهاًل]ِمْن َبْعِد َنْفٍي َأْو ُمَضاِهيِه، َكـ[اَل

ى لِنَْفِسَك اْلُعْذَر يِف إِْبَعاِدَها األََماَل َيا َصاِح َهْل ُحمَّ َعْيٌش َباِقًيا؟ َفرَتَ

ٍء َما َخاَل اهللَ َباطُِل َوُكلُّ َنِعيـــــٍم اَل حَمَاَلَة َزاِئُلَأاَل ُكلُّ يَشْ

قافية امليم
ِمْثَلُه َوَتْأيِتَ  ُخُلٍق  َعْن  َتنَْه  ]َعاٌر َعَلْيَك إَِذا َفَعْلَت َعظِْيُم[اَل 

َفَأَجاَب: »َما َقْتُل امُلِحبِّ َحَراُم«وُمَهْفَهِف األَْعَطاِف ُقْلُت لُِه: اِْنَتِسْب

قافية النون 
الثَّنَاَيا[ ُع  اْبُن َجاَل َوَطالَّ َتْعِرُفويِن]َأَنا  اْلِعاَمَمَة  َأَضِع  َمَتى 

اللَّـ  َلَك  ْر  ُيَقدِّ َتْسَتِقْم  األَْزَماِنَحْيُثاَم  َغابِِر  يِف  َنَجاًحا  ـُه 

َيوًما َبَرْزَن  الَغانَِياُت  َما  وَزّجْجَن احلََواِجَب َوالُعُيوَناإِذا 

َلنَا ِخلٌّ  َفاَم  فِيُكْم  فًتى  ِعنَْدَناَوَهْل  الِكراِم  ِمَن  َوَرُجٌل 

ْيَت َيا َربِّ ُنوًحا َواْسَتَجْبَت َلُه يِف ُفُلٍك َماِخٍر يِف اْلَيمِّ َمْشُحوَناَنجَّ

ُيَعْن]َوُيْبَدُل اْلِفْعُل ِمَن اْلَفْعِل َكـ[َمْن بِنَا  َيْسَتِعن  إَِلينَا  َيِصْل   

قافية اهلاء
َف َرْحَلُه ِحيَفَة َكي خُيَفِّ اَد َحتَّـــــى َنْعَلُه َألَقاَهاَأْلَقى الصَّ َوالزَّ

قافية الياء
َآتَِياوإِنََّك إْذ َما َتْأِت َما َأْنَت آِمٌر َتْأُمُر  اُه  إيَّ َمْن  ُتْلِف  بِِه   

َواقًيا  مِحًى  َموٍت  ِمْن  ُحمَّ  َباِقًياَما  َأَحٍد  ِمـــــْن  َتَرى  َواَل 
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دار  عبداحلميد،  الدين  ملحيي  اإلنصاف  من  االنتصاف  كتاب  ومعه  األنباري، 

الطالئع، القاهرة، 2009م.

حتقيق/حممد  آبادي،  الفريوز  واللغة،  النحو  أئمة  تراجم  يف  البلغة   )5(
املرصي، دار سعد الدين، دمشق، الطبعة األوىل 1421هـ- 2000م.

دار  معروف،  عواد  بشار  الدكتور/  حتقيق  الرتمذي،  الكبري،  اجلامع   )6(
الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل 1996م. 

محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   )7(
اجلوهري الفاراب، حتقيق/ أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، 

ـ  - 1987 م. الطبعة الرابعة 1407 ه
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الثامنة  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الفريوزآبادي،  املحيط،  القاموس   )8(
1426هـ- 2005م.

املعروف  اجلذامي،  ِسباع  حسن  حممد  امللحة،  رشح  يف  اللمحة   )9(
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)10( ألفية ابن مالك )اخلالصة( البن مالك، حتقيق/ سليامن العيوين، دار 
املنهاج، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 1432هـ.

)11( اجلنى الداين يف حروف املعاين، للحسن بن القاسم املرادي، حتقيق/ 
فخر الدين قباوة وحممد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة 

األوىل 1413هـ- 1992م.

ذات  والعثامنية  واململوكية  األيوبية  املصطلحات  يف  اجلامع  املعجم   )12(
والدكتور/  حالق،  حسان  الدكتور/  والرتكية،  والفارسية  الغربية  األصول 
عباس صباغ، دار القلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سبتمرب 1999م.

الفضل  أبو  حممد  حتقيق/  للقفطي،  النحاة،  أنباه  عىل  الرواة  إنباه   )13(
الطبعة  بريوت،  الثقافية  الكتب  مؤسسة   - القاهرة  العرب  الفكر  دار  إبراهيم، 

األوىل 1406هـ- 1986م. 

)14( بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي، حتقيق/ حممد أبو 
الفضل إبراهيم، عيسى الباب احللبي، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل 1384هـ- 

1964م.
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)15( تاج العروس، الزبيدي، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
الكويت.

بدر  حممد  أبو  مالك،  ابن  ألفية  برشح  واملسالك  املقاصد  توضيح   )16(
الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن عيل املرادي، رشح وحتقيق : عبد الرمحن 

عيل سليامن ، دار الفكر العرب، الطبعة األوىل 1422هـ - 2001م.

)17( رفاعة الطهطاوي ووقفة مع الدراسات اللغوية احلديثة، د/ البدراوي 
زهران، دار اآلفاق العربية ، القاهرة، الطبعة األوىل 1429هـ-2008م.

)18( سنن أب داود، ألب داود السجستاين، اعتنى به/ أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلامن، مكتبة املعارف، الرياض.

القاهرة،  الكتب،  عامل  ناصف،  النجدي  عيل  النحاة،  إمام  سيبويه   )19(
الطبعة الثانية 1399هـ- 1979م.

)20( رشح شذور الذهب البن هشام األنصاري ومعه كتاب منتهى األرب 
العرصية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  الذهب ملحمد حميي  بتحقيق رشح شذور 

بريوت، 1424هـ- 2004م.

)21( رشح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري، ومعه كتاب 
املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  ملحمد  الندى  قطر  رشح  بتحقيق  اهلدى  سبيل 

التجارية الكربى، القاهرة، 1383هـ-1963م.

)22( صحيح البخاري، ألب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، املكتبة 
السلفية، القاهرة، الطبعة األوىل 1400هـ.

إحياء  دار  مصورة  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق  مسلم،  صحيح   )23(
الرتاث العرب، بريوت.  
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)24( صحيح اجلامع الصغري وزيادته، األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، 
دمشق، الطبعة الثالثة 1408هـ- 1988م.

الرابعة  الطبعة  املعارف،  دار  الرافعي،  عبدالرمحن  إسامعيل،  عرص   )25(
1987م.

)26( كتاب اإلمالء، الشيخ حسني وايل، دار القلم، بريوت لبنان، الطبعة 
األوىل 1405هـ- 1985م. 

الثالثة  الطبعة  بريوت،  صادر،  دار  منظور،  ابن  العرب،  لسان   )27(
1414هـ.                 

)28( معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي 
احلموي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية، 1995م.

)29( معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، 
الطبعة األوىل 1429هـ - 2008م.

)30( معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت.

حتقيق/  األنصاري،  هشام  ابن  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني   )31(
حميي الدين عبد احلميد، دار الطالئع، القاهرة، 2009م.

حتقيق  األنصاري،  هشام  ابن  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني   )32(
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  اخلطيب،  اللطيف  عبد  الدكتور/  ورشح 

واآلداب، الكويت، الطبعة األوىل 1421هـ- 2000م.

حميي  حممد  حتقيق/  األشموين،  مالك،  ابن  ألفية  إىل  السالك  منهج   )33(
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1939م. 
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اخلطيب،  اللطيف  عبد  الدكتور/  العربية،  الكتابة  قواعد  موسوعة   )34(
دار العروبة، الكويت، الطبعة األوىل 1432هـ- 2011م.

بن  أمحد  الدين  شهاب  الرطيب،  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح   )35(
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1388هـ - 1968م.

)36( هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، إسامعيل باشا البغدادي، 
مؤسسة التاريخ العرب. 
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عبدالعال سامل مكرم، عامل الكتب، مرص، 1421هـ- 2001م.
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